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VSEBINA NAČRTA  
 
- podatki o izvajalcu obvezne gospodarske  javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih   
komunalnih  in padavinskih  voda,  
- območja zbiranja blata KČN in MKČN ter blata pretočnih greznic,  
- predvidene letne količine zbranega blata pretočnih greznic ,  
- predvidene letne količine blat KČN (všteti tudi produkti čiščenja blata pretočnih   greznic), 
ter ravnanje z njimi,  
- seznam in tehnološke značilnosti KČN v upravljanju OKP Rogaška Slatina d.o.o.,  
- zmogljivosti objekta za predhodno stabilizacijo blata KČN,  
- sredstva in opremo, s katero bomo zagotavljali ustrezno ravnanje z blati KČN,  
- predvidene ukrepe za preprečevanje škodljivih vplivov na okolje.  
 
 
1. PODATKI O IZVAJALCU  OBVEZNE GOSPODARSKE  JAVNE SLUŽBE  
   ODVAJANJA IN  ČIŠČENJA ODPADNIH KOMUNALNIH IN PADAVINSKIH   
   VODA  
 
Naziv: OKP Javno podjetje za komunalne storitve Rogaška Slatina d.o.o., Rogaška Slatina  
           (OKP Rogaška Slatina d.o.o. ) 
Ulica in pošta: Celjska cesta 12, 3250 Rogaška Slatina  
Telefon in faks: 03 81 21 400, 03 81 21 415  
Matična številka: 5111501000 
Davčna št: SI 43438806  
Direktor: mag. Pirš Bojan  
Območje izvajanja JGS: Občina Rogaška Slatina Občina  Rogatec, Občina Šmarje pri 
Jelšah, Občina Podčetrtek, Občina  Kozje in  Občina Bistrica ob Sotli  
Skupina dejavnosti podjetja: oskrba s pitno vodo, odvajanje in čiščenje odpadnih  
komunalnih   in padavinskih voda, ravnanje z odpadki  

 

2. OBMOČJE ZBIRANJA BLATA KČN, MKČN IN PRETOČNIH GREZNIC 

Na območju izvajanja javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih komunalnih in 
padavinskih voda, izvajamo tudi naloge ravnanja z blatom KČN, MKČN in pretočnih 
greznic. 

To dejavnost  izvajamo  na območju  občin: Rogaška Slatina, Rogatec,  Šmarje pri Jelšah, 
Podčetrtek, Kozje in Bistrica ob Sotli.  
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Območje izvajanje javne službe:  

Karta območja zbiranja– Občine UE Šmarje pri Jelšah:  

 
3. PREDVIDENE LETNE KOLIČINE ZBRANEGA BLATA PRETOČNIH   
  GREZNIC PO OBČINAH 
 

Predvideno število praznjenj pretočnih greznic po letih 
Občina leto 2017 leto 2018 leto 2019 leto 2020 SKUPAJ 

Bistrica ob Sotli 101 91 151 101 444 

Kozje 173 230 176 173 752 

Podčetrtek 239 277 199 239 954 

Rogatec 114 112 213 114 553 

Šmarje pri Jelšah 715 755 803 715 2988 

Rogaška Slatina 566 433 607 566 2172 

SKUPAJ 1908 1898 2149 1908 7863 

 
 

Občina  
Predvideno število pretočnih 
greznic za redno praznitev v 

obdobju enega leta  

Predvidena letna količina blata 
pretočnih greznic za praznjenje 

(m3)  
Bistrica ob Sotli 111 200 

Kozje 188 338 

Podčetrtek 239 429 

Rogatec 138 249 

Šmarje pri Jelšah 747 1345 

Rogaška Slatina 543 977 

SKUPAJ 1966 3538 

Del grezničnega blata iz Občine Šmarje pri Jelšah se odvažajo na KČN Šmarje pri Jelšah, 
del pa na KČN Rogaška. Iz ostalih Občin pa se blata odvažajo  na KČN Rogaška Slatina.   
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4. PREDVIDENE LETNE KOLIČINE ZBRANEGA BLATA KČN (VŠTETI  
   TUDI PRODUKTI ČIŠČENJA NEPRETOČNIH GREZNIC) TER  
   RAVNANJE Z BLATOM 

4.1 KČN v upravljanju izvajalca javne službe OKP Rogaška Slatina d.o.o.  

 
KČN Rogaška Slatina KČN Šmarje pri Jelšah MKČN Mestinje 

Letno nastane cca 8000 m3 

razredčenega blata 
Letno nastane cca 3600 m3 
razredčenega blata 

Letno nastane cca 1800 m3 
razredčenega blata 

Skladiščenje in 
stabiliziranje v laguni KČN 
Rogaška Slatna  

Stabiliziranje in 
koncentriranje pred 
dehidracijo v usedalniku 
KČN Šmarje pri Jelšah  

Stabiliziranje in 
koncentriranje pred 
dehidracijo v usedalniku 
KČN Mestinje 

Dehidracija blata - mobilno 
enoto za dehidracija  

Dehidracija blata - 
stacionarna enota za 
dehidracijo  

Dehidracija blata - 
stacionarna enota za 
dehidracijo 

Blato se odvaža na 
kompostiranje v Zbirni 
center Tuncovec 

Blato se odvaža na 
kompostiranje v Zbirni 
center Tuncovec 

Blato se odvaža na 
kompostiranje v Zbirni 
center Tuncovec 

Kompostiranje (stabilizacija) blata KČN (okoljevarstveno dovoljenje za predelavo 
odpadkov R 13, št. 35472-42/2009-12z dne 10.06.2010 in št. 35472-82/2014-19 z dne 
15.04.2016), ter uporabno dovoljenje št. 351-371/2014-6 z dne 17.6.2014. 

 
MKČN Kozje MKČN Podsreda MKČN Sveti Florijan  

Letno nastane cca 300 m3 

razredčenega blata 
Letno odpeljano cca 30 m3 

razredčenega blata 
Zbrano letno cca 30 m3 
razredčenega blata 

Odvoz na KČN Rogaška 
Slatina - laguna 

Odvoz na  KČN Rogaška 
Slatina - laguna 

Odvoz na  KČN Rogaška 
Slatina - laguna 

 
MKČN Podčetrtek  MKČN Olimje MKČN Imeno  

Letno nastane cca 300 m3 

razredčenega blata 
Letno nastane cca 80 m3 

razredčenega blata 
Letno nastane cca 60 m3 
razredčenega blata  

Odvoz na  KČN Rogaška 
Slatina - laguna 

 Odvoz na  KČN Rogaška 
Slatina - laguna 

Odvoz na  KČN Rogaška 
Slatina - laguna 

 
MKČN Sedlarjevo MKČN Pristava MKČN Kostrivnica  

Letno nastane cca 30 m3 

razredčenega blata 
Letno nastane cca 60 m3 

razredčenega blata 
Letno nastane cca 40 m3 
razredčenega blata  

Odvoz na  KČN Rogaška 
Slatina - laguna 

 Odvoz na  KČN Rogaška 
Slatina - laguna 

Odvoz na  KČN Rogaška 
Slatina - laguna 
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4.2 MKČN (manj kot 50 PE )  v upravljanju izvajalca  javne službe ali drugih  
      pravnih ali fizičnih oseb na območju izvajanja javne  službe  

Za vse MKČN (manj kot 50 PE) na področju izvajanja javne službe se zagotavlja ustrezno 
ravnanje z blatom (odvoz na KČN Rogaška Slatina – fekalna postaja). Teh MKČN je 138, 
letna planirana količina razredčenega blata cca 200 - 250 m3.  

 
5. SEZNAM IN TEHNOLOŠKE ZNAČILNOSTI KČN V UPRAVLJANJU OKP    
    ROGAŠKA SLATINA , d.o.o.  

 5.1.KČN  Rogaška Slatina in Šmarje pri Jelšah 
 
Na KČN dotekajo komunalne odpadne vode iz mešanih kanalizacijskih sistemov 
(komunalne odpadne vode in padavinske vode). Na dotoku na KČN Rogaška Slatina, se 
kontrolirano preko fekalne postaje (postaja za sprejem blata pretočnih greznic in blata malih 
komunalnih čistilnih naprav – do 50 PE), dodajajo tudi navedena blata. Tudi na KČN Šmarje 
pri Jelšah je možno dodajati blato pretočnih greznic, vendar samo v omejenih količinah.  

5.2.Fekalna postaja kot del KČN Rogaška Slatina  
( postaja za sprejem blata iz pretočnih greznic in blata malih komunalnih čistilnih naprav - 
NSI FA 500/S ).  
Fekalna postaja je namenjena procesu predčiščenja ( trdni delci, vlaknasti delci, trdne 
maščobe, druge trdne primesi). 
Spiralno sito na fekalni postaji opravlja naslednje naloge:  
-  odstranitev oziroma presejanje grobih in vlaknastih delcev iz odpadnih voda  
   oziroma tekočin,  
-  transport presejanega in izločanega materiala,  
-  stiskanje oziroma nadaljnje kompaktiranje z odvodnjavanjem presejanega materiala s  
    končnim izmetom trdnih delcev.  
Fekalno postajo sestavljajo: 
-  dotočni rezervoar,  
-  ohišje spiralnega sita,  
-  osrednji del spiralnega sita, namenjen kompaktiranju,  
-  cone stiskanja s sitom za odvodnjavanje,  
-  rezervoar za mehansko očiščene odpadne vode, ki odtekajo na dodatno čiščenje na  
   komunalno čistilno napravo.  

5.3.Mehansko predčiščenje na KČN Rogaška Slatina 
 
Mehansko predčiščenje je sestavljeno iz grabelj in peskolova. Tu se iz odpadne vode 
odstranijo grobi delci in naplavine. Preko grabelj odpadna voda doteka v peskolov, v 
katerem se med procesom sedimentacije odstranijo iz vode pesek in ostali težji delci. 
Peskolov  se večkrat prazni, da  se prepreči anaerobni proces oziroma gnitje pomešanih 
usedlin v peskolovu, ki bi lahko povzročali širjenje smradu.  
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5.4. Proces biološkega čiščenja  
 
Čiščenje grobih in usedljivih delcev teče s sedimentacijo in flotacijo, čiščenje raztopljenih in 
koloidnih snovi pa s pomočjo mikroorganizmov - aktivni mulj (združba bakterij, protozojev, 
rotatorijev, alg, ... ). Pri biološkem čiščenju gre za izločanje raztopljenih in suspendiranih 
snovi organskega izvora. To omogoča združba mikroorganizmov, ki te snovi pretvori v 
usedljivo obliko. Z mikroorganizmi se  očistijo iz vode vse tiste raztopljene snovi, ki služijo 
mikroorganizmom kot gradivo. V procesu sodelujejo heterotrofni organizmi, ki se hranijo z 
odpadno organsko maso ter deloma avtotrofni organizmi, ki gradijo svojo organsko snov tudi 
iz anorganskih snovi.  
 
5.5. Skladiščenje in stabiliziranje blata  
 
Blato iz vseh KČN (razen KČN Šmarje pri Jelšah in Mestinje) se skladišči in anaerobno 
stabilizira v laguni za odvečno blato v Rogaški Slatini. Po več mesečnem anaerobnem 
stabiliziranju blata, se  to blato dehidrira z mobilno enoto.  
Blato KČN Šmarje pri Jelšah in Mestinje pa se koncentrira in aerobno stabilizira v 
usedalniku na KČN  in nato dehidrira na stacionarni enoti same KČN.  
 
5.6. Dehidracija blata  
 
Dehidracija blata na KČN Rogaški Slatini poteka na mobilni dehidracijski tračni stiskalnici 
predvidoma 2x letno na 18– 22 % sušine.  
Dehidracija blata na KČN Šmarje pri Jelšah poteka kontinuirano na stacionarni centrifugi na 
22- 27 % sušine.  
Dehidracija blata na KČN Mestinje  poteka kontinuirano na stacionarni centrifugi na 20- 27 
% sušine.  
Narejene so ocene odpadka, iz katerih je razvidno, da je blato primerno za kompostiranje.  
 
5.7.Kompostiranje blata KČN   
Dehidrirano blato vseh KČN se kompostira na kompostarni ZC Tuncovec.  

5.8. Manj zmogljive KČN nad 50 PE - vsa blata se skladiščijo in anaerobno stabilizirajo v 
laguni za odvečno blato v Rogaški Slatini. Po več mesečnem anaerobnem stabiliziranju 
blata, se to blato dehidrira z mobilno enoto in kompostira v mali kompostarni ZC Tuncovec. 

 
6. ZMOGLJIVOSTI OBJEKTA ZA PREDHODNO ANAEROBNO  
   STABILIZACIJO IN SKLADIŠČENJE BLATA KČN  

Zmogljivost lagune v Rogaški Slatini za anaerobno stabilizacijo in skladiščenje blata  KČN 
pred procesom dehidracije je 8000 m3. Laguna je grajena vodotesno in brez izpusta v okolje. 
Preliv vode po odsedanju odteka na KČN v proces čiščenja odpadnih voda.  
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7. SREDSTVA IN OPREMA, S KATERO ZAGOTAVLJAMO USTREZNO  
    RAVNANJE Z BLATI KČN  

Oprema in drugi objekti, ki so potrebni za izvajanje javne službe ravnanja z blatom  KČN in 
pretočnih greznic so :  

- vozila za prevoz blata,  
- cisterna in zabojniki za prevoz blat,  
- postaja za sprejem  blata malih komunalnih čistilnih naprav in pretočnih greznic 
(fekalna postaja),  

- laguna za anaerobno stabilizacijo in skladiščenje blata pred dehidracijo in 
kompostiranjem,  

- stacionarna enota za dehidracijo razredčenega blata na KČN Šmarje pri Jelšah in 
Mestinje (2x centrifuga) in mobilna enota (zunanji izvajalec) za dehidracijo 
razredčenih blatna KČN v Rogaški Slatini (tračna stiskalnica),  

- kompostarna ZC Tuncovec - kompostirano blato se uporablja za prekrivanje in 
rekultivacijo odlagališča nenevarnih odpadkov Tuncovec.  

 
8. PREDVIDENI UKREPI ZA PREPREČEVANJE ŠKODLJIVIH VPLIVOV NA       
   OKOLJE  

Preprečevanje škodljivih vplivov na okolje pri ravnanju z blatom  KČN  se zagotavlja z:  
- rednim vzdrževanjem in nadzorom cistern in zabojnikov za zbiranje in prevoz  blata, 
- rednim nadzorom in vzdrževanjem lagune za skladiščenje in anaerobno stabilizacijo 

razredčenega blata,  

- rednim vzdrževanjem in nadzorom delovanja mobilne in stacionarne enote za 
dehidracijo razredčenega blata,  

- uporaba kompostiranega blata na odlagališču za nenevarne odpadke samo za 
prekrivanje in rekultivacijo. Odlagališče ima tesnjeno dno in zgrajeno IČN za izcedne 
vode in pridobljeno okoljevarstveno dovoljenje,  

- redno izvajanje predpisanih monitoringov odpadnih voda, izdelav predpisanih ocen 
odpadkov in pridobljenega komposta. Navedene aktivnosti izvajajo izvajalci s 
predpisanimi pooblastili,  

- izobraževanje delavcev, ki delajo na procesih ravnanja z blatom KČN in blatom 
pretočnih greznic, 

- vodenje predpisanih navodil in evidenc: navodila za obratovanje in vzdrževanje 
naprav, obratovalni dnevniki, evidenčni listi, navodila za varno delo in požarno 
varnost, rezultati predpisanih meritev, poročila o delovanju naprav, letna poročila o 
doseženih rezultatih.  


