Primer ureditve čiščenja
odpadne vode s
ponikovalnim poljem
Shematičen prikaz enostavne preureditve
zaprtega tipa večprekatne greznice, ki jo
omogoča veljavna zakonodaja (pravna podlaga št. 2) s priključitvijo ponikovalnega
polja za katerega je potreben temeljit preračun in načrt.

Pravi naslov za
prave informacije
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije,
Celovška 135, 1000 Ljubljana
tel.: 01 513 66 00
Pomembne informacije dobite tudi na
kmetijsko-gozdarskih zavodih:
Kmetijsko gozdarski zavod Celje,
tel.: 03 425 55 00;
Kmetijsko gozdarski zavod Kranj,
tel.: 04 280 46 24;
Kmetijsko gozdarski zavod Ljubljana,
tel.: 01 513 07 00;

Urejene odpadne
vode na kmetiji in v
predelavi niso v korist
samo naravi ampak
tudi našemu žepu

Kmetijsko gozdarski zavod Maribor,
tel.: 02 228 49 00;

Vir: B. Kompare s sod., Male čistilne naprave na območju razpršene poselitve
(University of Maryland, ZDA,http://www.agnr.umd.edu/users/wye/personel/
Miller/septic.html)

Kaj bomo tako pridobili?
ohranjeno neokrnjeno kulturno krajino;
čistejšo podtalnico;
izognili se bomo visokim kaznim, ki
znašajo tudi 4.000,00 EUR.

Kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota,
tel.: 02 539 14 10;
Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica,
tel.: 05 335 12 33;
Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto,
tel.: 07 373 05 70;
Kmetijsko gozdarski zavod Ptuj,
tel.: 02 749 36 10.
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, 2012
Pripravila: Gabrijela Salobir
Fotografije: Arhiv KGZS
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Izvedbo programa sofinancira

Celovška 135, 1000 Ljubljana
tel.: 01/51 36 600, faks: 01/51 36 650
kgzs@kgzs.si, www.kgzs.si

Odpadne vode so:
vse odplake in odpadne vode, ki nastanejo v gospodinjstvu (pranje, odplakovanje iz stranišč, pomivanje,…);
vse odpadne vode, ki nastanejo pri dopolnilni dejavnosti (pranje, pomivanje,
iz stranišč …).

Pravna podlaga 1 določa,
do kdaj je potrebno urediti
čiščenje odpadnih vod.
Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav, Uradni list RS, št. 98/2007
Različno gosto naseljeno podeželje ima
različne zakonske roke, do katerih je potrebno urediti čiščenje odpadnih vod:
zelo gosta poselitev, to je med 15.000 in
100.000 odraslih oseb na hektar do 31.
decembra 2015;
na razpršenem območju poselitve, na
podeželju, kjer je gostota poselitve med
50 in 2.000 odraslih oseb na hektar, na
teh območjih bodo morala gospodinjstva
sama urediti čiščenje odpadnih vod do
31. decembra 2017!;
na občutljivih območjih (npr. vodovarstvena območja) je rok krajši – 31. december
2012.

Pravna podlaga 2 določa,
kako lahko uredimo
odpadne vode.
Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadne
vode iz malih čistilnih naprav, Uradni list RS,
št. 98/2007, omogoča:
da najceneje preuredimo sistem nepretočne greznice v majhno čistilno napravo;
da odvedemo očiščeno vodo v bližnji vodotok ali poniknemo v zemljino;
da izgradimo kakršnokoli majhno čistilno
napravo, tudi najcenejši sistem treh lagun
in praznimo blato le vsakih 9 let (minimalni
stroški vzdrževanja in obratovanja!).

Zakaj bi plačevali kazni
od 300 EUR do celo
4.000 EUR, če ste lahko
informirani in ukrepate.

Pravna podlaga 3 določa
izjemo za živinorejske
kmetije.
Uredba o uporabi blat iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu, Uradni list RS, št.
62/2008:
živinorejske kmetije, ki po zakonodaji in
občinskih planih ne bodo nikoli priključene
na javno kanalizacijo LAHKO UPORABIJO
BLATA iz greznic, nepretočnih greznic in iz
malih komunalnih čistilnih naprav (z zmogljivostjo za največ 50 odraslih oseb) na
kmetijskih površinah.
Pogoji:
živinorejske kmetije lahko blato zamešajo
s komunalno odpadno vodo, gnojevko ali
gnojnico in ga skladiščijo najmanj 6 mesecev, zatem pa uporabijo na kmetijskih površinah;
upoštevati morajo zakonsko predpisano
minimalno dobo od aplikacije do pobiranja
pridelkov;
voditi morajo evidenco o gnojenju z blati
(datum gnojenja, datum začetka rabe površine – paša ali datum spravila pridelka).

