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1 OSNOVNI PODATKI 

1.1 Podatki o izvajalcu javne službe 

 
Tabela 1: Podatki o izvajalcu javne službe  
Naziv: JP Centralna čistilna naprava Domžale-Kamnik, d.o.o. (JP CČN) 
Naslov: Študljanska cesta 91, 1230 Domžale 
ID DDV: SI18604692 
Odgovorna oseba: dr. MARJETA STRAŽAR 
Kontaktna oseba: dr. META LEVSTEK 
Telefonska št: 01 7246 503 
E-pošta: levstek@ccn-domzale.si 
spletni naslov: http://www.ccn-domzale.si 
Organizacijska 
oblika izvajalca 
javne službe:  

1-Javno podjetje 

1.2 Občine, v katerih se izvaja javna služba 

JP CČN izvaja javno službo čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v občinah 
Domžale, Kamnik, Mengeš, Trzin in Komenda. Storitev odvajanja odpadnih komunalnih in 
padavinskih vod izvaja JKP Prodnik, d.o.o. (za Občine Domžale, Mengeš in Trzin) in KP 
Kamnik, d.d. (za Občino Kamnik) ter za Občino Komenda Režijski obrat Občine Komenda. 
V letu 2013 se predvideva priklop občine Cerklje na Gorenjskem. 
 
Tabela 2: Seznam občin 
Ime občine ID občine 
Domžale 23 
Kamnik 43 
Mengeš 72 
Trzin 186 
Komenda 164 
Cerklje na Gorenjskem 12 (predviden priklop v letu 2013) 
 
 
Podatke o priključenih aglomeracijah posredujejo izvajalci javne službe odvajanja odpadne 
komunalne in padavinske vode: JKP Prodnik, d.o.o. (za Občine Domžale, Mengeš in Trzin) in 
KP Kamnik, d.d. (za Občino Kamnik) ter Režijski obrat Občine Komenda za Občino 
Komenda.  
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1.3  Predpisi in drugi pravni akti občin o določitvi izvajalca javne službe in izvajanju javne 

službe 

Predpise glede zagotavljanja izvajanja javne službe odvajanja komunalne in padavinske 
odpadne vode bo podalo podjetje JKP Prodnik, d.o.o. (za Občine Domžale, Mengeš in Trzin) 
in KP Kamnik, d.d. (za Občino Kamnik) ter za Občino Komenda Režijski obrat Občine 
Komenda), kateri so izvajalci javne službe za področje kanalizacije oz. za izvajanje javne 
službe odvajanja odpadnih vod.  
 
 
Področje čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode na področju Občine Domžale 
urejajo naslednji predpisi: 

1. Odlok o preoblikovanju javnega podjetja Centralna čistilna naprava Domžale-Kamnik 
v družbo po zakonu o gospodarskih javnih službah (Uradni vestnik Občine Domžale, 
št. 14/1994 z dne 12.09.1994. 

2. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o preoblikovanju javnega podjetja 
Centralna čistilna naprava Domžale-Kamnik v družbo po zakonu o gospodarskih 
javnih službah (Uradni vestnik Občine Domžale, št. 17/1994 z dne 9.9.1994; Uradni 
vestnik Občine Domžale, št.. 2/2002 z dne 15.5.2002; Uradni vestnik Občine 
Domžale, št. 12/2011 z dne 20.10.2011) 

3. Odlok o gospodarskih javnih službah v občini Domžale (Uradni vestnik občine 
Domžale, št. 9/1996 z dne 19.6.1996; Uradni vestnik občine Domžale, št.11/1997, z 
dne 8.12.1997) 

4. Odlok o čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda (Uradni vestnik občine 
Domžale, št. 4/2008, z dne 28.3.2008) 

5. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o čiščenju komunalnih odpadnih in 
padavinskih voda (Uradni vestnik občine Domžale, št. 8/2009, 27.5.2009) 

6. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o čiščenju komunalnih odpadnih in 
padavinskih voda, Uradni vestnik občine Domžale, št. 1/2011, z dne 26.1.2011) 

7. Dodatni sklepi k sprejemu odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o čiščenju 
komunalnih odpadnih in padavinskih voda in informacija o stanju projekta »odvajanje 
in čiščenje odpadne vode na območju Domžale-Kamnik (CČN in kanalizacija) in 
pridobivanju sredstev kohezijskega sklada (Uradni vestnik občine Domžale, št. 
1/2011, z dne 26.1.2011) 

8. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o preoblikovanju odloka javnega podjetja 
centralna čistilna naprava Domžale-Kamnik v družbo po zakonu o gospodarskih 
javnih službah (Uradni vestnik občine Domžale, št. 12/2011, z dne 20.10.2011) 

9. Sklep o potrditvi investicijskega programa »odvajanje in čiščenje odpadne vode na 
območju Domžale-Kamnik, nadgradnja centralne čistilne naprave Domžale-Kamnik« 
(Uradni vestnik občine Domžale, št. 11/2012, z dne 18.10.2012) 
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Področje čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode na področju Občine Mengeš 
urejajo naslednji predpisi: 

1. Odlok o preoblikovanju javnega podjetja Centralna čistilna naprava Domžale-Kamnik 
v družbo po zakonu o gospodarskih javnih službah (Uradni vestnik Občine Domžale, 
št. 9/1994, z dne 19.7.1994) 

2. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o preoblikovanju javnega podjetja 
Centralna čistilna naprava Domžale-Kamnik v družbo po zakonu o gospodarskih 
javnih službah (Uradni vestnik Občine Domžale, št.14/1994, z dne 12.9.1994, Uradni 
vestnik Občine Domžale, št.45/2002, z dne 24.5.2002, Uradni vestnik Občine 
Domžale, št. 7/2011 z dne 11.11.2011) 

3. Odlok o gospodarskih javnih službah v občini Mengeš (Uradni vestnik občine 
Mengeš, št. 5/1995, z dne 25.9.1995, Uradni vestnik občine Mengeš, št. 9/2000, z dne 
28.2.2000, Uradni vestnik občine Mengeš, št. 5/2001, 25.9.2001) 

4. Odlok o čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda (Uradni list RS, št. 
42/2008, 30.4.2008) 

5. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o čiščenju komunalnih odpadnih in 
padavinskih voda (Uradni vestnik občine Mengeš, št. 2/2009, 19.2.2009) 

6. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o čiščenju komunalnih in padavinskih 
voda (Uradni vestnik občine Mengeš, št. 10/2010, z dne 13.10.2010) 

7. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o preoblikovanju javnega podjetja 
centralna čistilna naprava Domžale-Kamnik v družbo po zakonu o gospodarskih 
javnih službah (Uradni vestnik občine Mengeš, št. 7/2011, 11.11.2011. 

 
 
Področje čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode na področju Občine Trzin urejajo 
naslednji predpisi: 

1. Odlok o preoblikovanju javnega podjetja Centralna čistilna naprava Domžale-Kamnik 
v družbo po zakonu o gospodarskih javnih službah (Uradni vestnik občine Domžale št. 
9/1994, z dne 19.7.1994) 

2. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o preoblikovanju javnega podjetja 
Centralna čistilna naprava Domžale-Kamnik v družbo po zakonu o gospodarskih 
javnih službah (Uradni vestnik občine Domžale št. 14/1994, z dne 12.9.1994, Uradni 
vestnik občine Domžale št. 45/2002 z dne 24.5.2002, Uradni vestnik občine Domžale 
št. 8/2011 z dne 3.11.2011). 

3. Odlok o gospodarskih javnih službah v občini Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 
3/2008, z dne 16.4.2008) 

4. Odlok o čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda (Uradni vestnik Občine 
Trzin, št. 11/2007, z dne 19.12.2007) 

5. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o čiščenju komunalnih in padavinskih 
voda (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 3/2009, z dne 11.3.2009) 

6. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o čiščenju komunalnih odpadnih in 
padavinskih voda (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 6/2010, z dne 27.7.2010) 

7. Odlok o spremembah in dopolnitvah o preoblikovanju javnega podjetja centralna 
čistilna naprava Domžale-Kamnik v družbo po zakonu o gospodarskih javnih službah 
(Uradni vestnik Občine Trzin, št. 8/2011 z dne 3.11.2011) 
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Področje čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode na področju Občine Kamnik 
urejajo naslednji predpisi: 

1. Odlok o preoblikovanju javnega podjetja Centralna čistilna naprava Domžale-Kamnik 
v družbo po zakonu o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 54/1994, z dne 
9.9.1994) 

2. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o preoblikovanju javnega podjetja 
Centralna čistilna naprava Domžale-Kamnik v družbo po zakonu o gospodarskih 
javnih službah (Uradni list RS, št. 45/2002, z dne 24.5.2002 in Uradni list RS, ŠT. 
90/2011, z dne 11.11.2011) 

3. Odlok o gospodarskih javnih službah v občini Kamnik (Uradni list RS, št. 47/1994, z 
dne 30.7.1994) 

4. Odlok o čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda (Uradni list RS, št. 
42/2008, z dne 30.4.2008) 

5. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalnih in padavinskih odpadnih voda v Občini 
Kamnik (Uradni list RS, št. 64/2009, 2.7.2009) 

6. Sklep o soglasju k cenam omrežnine in cenam vezanih na obstoječe greznice in male 
čistilne naprave v okviru storitev gospodarske javne službe»odvajanje in čiščenje 
komunalne in padavinske odpadne vode« v Občini Kamnik (Uradni list RS, št. 
10/2010, z dne 12.2.2010) 

7. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o čiščenju komunalnih in odpadnih 
padavinskih voda (Uradni list RS, št. 38/2010, z dne 14.5.2010) 

8. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o preoblikovanju javnega podjetja 
Centralna čistilna naprava Domžale-Kamnik v družbo po zakonu o gospodarskih 
javnih službah (Uradni list RS, št. 90/2011 z dne 11.11.2011) 

 
Področje čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode na področju Občine Komenda 
urejajo naslednji predpisi: 

1. Odlok o preoblikovanju javnega podjetja Centralna čistilna naprava Domžale-Kamnik 
v družbo po zakonu o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 54/1994, z dne 
9.9.1994) 

2. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o preoblikovanju javnega podjetja 
Centralna čistilna naprava Domžale-Kamnik v družbo po zakonu o gospodarskih 
javnih službah (Uradni list RS, št. 45/2002, z dne 24.5.2002; Uradne objave glasila 
občine Komenda št 6/2011z dne 28.10.2011) 

3. Sklep o izvajalcu gospodarske javne službe za odvajanje in čiščenje odpadnih voda v 
Občini Komenda (Uradne objave glasila Občine Komenda št. 4/2004) 

4. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode (Uradne objave 
glasila Občine Komenda, št. 6/2007, z dne 26.7.2007) 

5. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in 
padavinske vode (Uradne objave glasila Občine Komenda, št. 5/2009, z dne 
18.6.2009) 

6. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in 
padavinske vode (Uradne objave glasila Občine Komenda, št.7/2009, z dne 13.8.2009) 

7. Sklep o izvajalcu gospodarske javne službe za čiščenje komunalnih in padavinskih 
vod v Občini Mengeš (Uradne objave glasila Občine Komenda, št.7/2009 z dne 
13.8.2009) 

8. Odlok o čiščenju komunalnih in padavinskih voda (Uradne objave glasila Občine 
Komenda, št. 8/2010, z dne 25.9.2010) 
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9. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o preoblikovanju javnega podjetja 
Centralna čistilna naprava Domžale-Kamnik v družbo po zakonu o gospodarskih 
javnih službah (Uradne objave glasila Občine Komenda, 6/2011, z dne 28.10.2011) 

1.4 Naselja, kjer se izvaja javna služba 

Podatke o naseljih in številu prebivalcev posredujejo izvajalci javne službe odvajanja 
odpadnih voda: JKP Prodnik, d.o.o. (za Občine Domžale, Mengeš in Trzin) in KP Kamnik, 
d.d. (za Občino Kamnik) ter za Občino Komenda Režijski obrat Občine Komenda.  

1.5 Območja poselitve, kjer se izvaja javna služba 

Podatke o naseljih in številu prebivalcev posredujejo izvajalci javne službe odvajanja 
odpadnih voda: JKP Prodnik, d.o.o. (za Občine Domžale, Mengeš in Trzin) in KP Kamnik, 
d.d. (za Občino Kamnik) ter za Občino Komenda Režijski obrat Občine Komenda.  

2 PODATKI O INFRASTRUKTURI IN OSNOVNIH SREDSTVIH, 

NAMENJENIH OPRAVLJANJU JAVNE SLUŽBE 

2.1 Podatki o javnih kanalizacijskih sistemih 

Podatke o javnih kanalizacijskih sistemih posredujejo izvajalci javne službe odvajanja 
odpadnih voda: JKP Prodnik, d.o.o. (za Občine Domžale, Mengeš in Trzin) in KP Kamnik, 
d.d. (za Občino Kamnik) ter za Občino Komenda Režijski obrat Občine Komenda.  

2.2 Komunalne in skupne čistilne naprave, ki so javna infrastruktura 

Podjetje JP CČN Domžale-Kamnik, d.o.o. ima v upravljanju eno komunalno čistilno napravo 
s katero upravlja. ID KČN je 10009. 
 
Tabela 3: Komunalne čistilne naprave v upravljanju JP CČN Domžale-Kamnik 
KOMUNALNA ČISTILNA NAPRAVA ID ČISTILNE NAPRAVE 
DOMŽALE-KAMNIK 9 
KRAŠCE (po pogodbi z Občino Moravče) 619 
MORAVČE (po pogodbi z Občino Moravče) 294 

2.3 Podatki o cestnih motornih vozilih in opremi za prevzem in prevoz komunalne 

odpadne vode in neobdelanega blata iz nepretočnih greznic, obstoječih greznic, malih 

komunalnih čistilnih naprav  

Podjetje JP CČN Domžale-Kamnik ne razpolaga s cestnimi motornimi vozili za prevzem in 
prevoz komunalne odpadne vode in neobdelanega blata iz nepretočnih greznic, obstoječih 
greznic, malih komunalnih čistilnih naprav  manjših od 50 PE. 
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2.4 Podatki o številu delovnih mest, ki so namenjena izvajanju nalog povezanih z 

izvajanjem javne službe, in podatki o nalogah in pogojih za opravljanje teh nalog za 

posamezno delovno mesto  

Za izvajanje čiščenja odpadne komunalne in padavinske vode ter sprejema in obdelave blata 
iz nepretočnih greznic, obstoječih greznic in malih komunalnih čistilnih naprav je namenjenih 
15 oseb na različnih delovnih mestih, ki 85% delovnega časa namenjajo izvajanju OGJS. 
 
Tabela 4: Delovna mesta namenjena izvajanju nalog, povezanih z izvajanjem javne službe in podatki o 
nalogah za opravljanje teh nalog za posamezno delovno mesto. 
NAZIV 
DELOVNEGA 
MESTA 

OPIS DELOVNEGA 
MESTA 

POGOJI ZA IZVEDBO Št. oseb  

Direktor družbe Vodenje podjetja, priprava 
planov in spremljanje realizacije 
 

- Skladno z razpisnimi pogoji 1 

Vodja laboratorija Vodenje dela laboratorija, nadzor 
industrijskih odpadnih vod, 
sprejem odpadkov, plani  

-VII stopnja strokovne izobrazbe 
naravoslovne smeri 
-5 let delovnih izkušenj 
-znanje enega svetovnega jezika 
-Znanje računalništva 
- izpit B kategorije 

1 

Analitik I Izvajanje zahtevnejših analiz 
odpadne vode in blata, evidenca 
sprejema grezničnih muljev in 
blat iz malih čistilnih naprav 

-VII stopnja strokovne izobrazbe 
naravoslovne smeri 
- 2 leti delovnih izkušenj 
- Znanje enega svetovnega jezika 
- Znanje računalništva 
- Izpit B kategorije 

1 

Analitik II Izvajanje osnovnih analiz 
odpadne vode in blata 

- V stopnja strokovne izobrazbe 
- 2 leti delovnih izkušen 
- Znanje enega svetovnega jezika 
- Znanje računalništva 
- Izpit B kategorije 

1 

Tehnični vodja Kontrolira delovanje in vodenje 
tehnološkega procesa in 
vzdrževanja, vodenje investicij 
 

- VI stopnja strokovne izobrazbe 
-2 leti delovnih izkušenj 
-znanje enega svetovnega jezika 
-Znanje računalništva 
- izpit B kategorije 

1 

Vodja tehnološkega 
postopka 

Redno izvajanje tehnološkega 
postopka 

- VI stopnja strokovne izobrazbe 
-2 leti delovnih izkušenj 
-znanje enega svetovnega jezika 
-Znanje računalništva 
- izpit B kategorije 

1 

Tehnolog-tehnična služba Dnevna kontrola nad delovanjem 
procesa in on line merilne 
opreme 

- VI stopnja strokovne izobrazbe 
-3 leta delovnih izkušenj 
-Znanje enega svetovnega jezika 
-Znanje računalništva 
-Izpit B kategorije 

1 

Tehnolog kemik Vzorčenje odpadne vode na 
čistilni napravi in terenu, redna 
nabava 

- V stopnja strokovne izobrazbe 
-3 leta delovnih izkušenj 
-znanje enega svetovnega jezika 
-Znanje računalništva 
-Izpit B kategorije 

1 

Vodja 
elektroenergetskega 
vzdrževanja 

Nadzor in upravljanje vseh 
električnih porabnikov na CČN 

- V stopnja strokovne elektro 
izobrazbe 
-3 leta delovnih izkušenj 

1 



 
 

JP CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o.,  

 

Program čiščenja CČN DK 2013-2016_podpisan Stran 11/17 
Datum tiskanja: 3.1.2013 

 

NAZIV 
DELOVNEGA 
MESTA 

OPIS DELOVNEGA 
MESTA 

POGOJI ZA IZVEDBO Št. oseb  

-Znanje enega svetovnega jezika 
-Znanje računalništva 
-Izpit iz Ex naprav 

Vzdrževalec strojni Tekoče vzdrževanje strojne 
opreme, dehidracija blata 

- IV stopnja strokovne strojne 
izobrazbe 
-2 leta delovnih izkušenj 
-znanje enega svetovnega jezika 
-Znanje računalništva 

2 

Vzdrževalec elektro Tekoče vzdrževanje elektro 
opreme 

- IV stopnja strokovne elektro 
izobrazbe 
-3 leta delovnih izkušenj 
-Znanje enega svetovnega jezika 
-Znanje računalništva 
-Izpit iz Ex naprav 

1 

Vzdrževalec Vzdrževanje tehnološkega 
delovanja mehanske stopnje, 
urejanje okolice 

- IV stopnja strokovne elektro 
izobrazbe 
-1 leto delovnih izkušenj 
-Znanje enega svetovnega jezika 
-Znanje računalništva 
-Izpit B kategorije 

2 

Knjigovodja Konitiranje in knjiženje prejetih 
računov 

- V stopnja strokovne ekonomske 
izobrazbe 
-3 leta delovnih izkušenj 
-Znanje enega svetovnega jezika 
-Znanje računalništva 
-Izpit B kategorije 

1 

2.5 Podatki o drugih osnovnih sredstvih, namenjenih izvajanju javne službe  

Tabela 5: Osnovna sredstva, namenjena izvajanju javne službe (Opomba: Celoten seznam osnovnih 
sredstev se nahaja v elaboratu popisa osnovnih sredstev) 
NAZIV OSNOVNEGA SREDSTVA 
Potopne črpalke 
Kontejnerji 
Merilna oprema (pH, prevodnost, kisik, vibracije, temperatura, nivo blata….) 
Vzorčevalniki in merilci pretoka 
Visokotlačni stroj za pranje 
Črpalka za olje 
Ročno orodje za strojno vzdrževanje (ključi, neiskreče orodje, dvigalke..) 
Električno orodje za strojno vzdrževanje (brusilka, vrtalka, varilni aparat, stružnica, rezalnik 
navojev….) 
Orodje za elektro vzdrževanje 
Orodje za vzdrževanje objektov in okolice 
Zaporni čepi 
Viličar 
Traktorja s cisterno in prikolico 
Črpalka za mulj (prevozna) 
Dvigalke 
Lestve, svetilka ročna Ex 
Laboratorijska merilna in analizna tehnika (pH, kisik, prevodnost, redoks, temperatura, 
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NAZIV OSNOVNEGA SREDSTVA 
spektrofotometer, razklopne enote, centrifuga, tehtnica, sušilnik, žarilna peč, titracijska 
enota, destilacijska enota, pipete, birete, steklovina, hladilniki, skrinje…) 
Merilni sistem za detekcijo eksplozivnega plina 
Osebno vozilo 
Prenosne brezžične radijske postaje 
Zaščitna sredstva, pralni in sušilni stroj (vzdrževanje higiene in preprečevanje okužb) 
Lovilne posode za olja… 

2.6 Podatki o cenah obveznih storitev javne službe  

Tabela 6: Cenik čiščenja odpadne vode 
ČIŠČENJE ODPADNE VODE ENOTA CENA BREZ DDV 
Osnovna cena – gospodinjstva v Občinah Domžale, 
Kamnik, Mengeš, Trzin 

m3 0,3200 € 

Osnovna cena – gospodinjstva v Občini Komenda m3 0,3630 € 
Osnovna cena - gospodarstvo (zavezanci za OVD) m3 1,0000 €  

in več, odvisno od 
obremenitve 

 
Tabela 7: Cenik čiščenja nepretočnih greznic, pretočnih greznic in mulja iz malih komunalnih čistilnih 
naprav v okviru OGJS 
ČIŠČENJE ODPADNE VODE ENOTA CENA BREZ 

DDV 
Nepretočne greznice m3 0,5600 € 
Pretočna greznica – gospodinjstvo in gospodarstvo m3 8,5400 € 
Mulj iz mKČN m3 23,4000 € 
 

3 NAČIN IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE 

3.1 Način izvajanja javne službe v posameznih stavbah in predvidene spremembe v času 

veljavnosti programa 

Način izvajanja posredujejo izvajalci javne službe odvajanja odpadnih voda: JKP Prodnik, d.o.o. (za 
Občine Domžale, Mengeš in Trzin) in KP Kamnik, d.d. (za Občino Kamnik) ter za Občino Komenda 
Režijski obrat Občine Komenda.  

3.2 Načrt vzdrževanja in čiščenja javne kanalizacije  

Načrt vzdrževanja in čiščenja javne kanalizacije posredujejo izvajalci javne službe odvajanja odpadnih 
voda: JKP Prodnik, d.o.o. (za Občine Domžale, Mengeš in Trzin) in KP Kamnik, d.d. (za Občino 
Kamnik) ter za Občino Komenda Režijski obrat Občine Komenda.  
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3.3 Opis sistema za zaznavanje izrednih dogodkov in napak v delovanju javnih 

kanalizacijskih sistemov (prekinitev delovanja komunalne ali skupne čistilne 

naprave) in njihovo dokumentacijo 

Centralna čistilna naprava Domžale-Kamnik je na ključnih mestih opremljena z on line 
merilniki in senzorji, ki so povezani na centralni nadzorni računalnik. V primeru odstopanja 
od želenih vrednosti (napake v delovanju, izredni dogodki) se na nadzornem računalniku 
izpiše alarm. Zadolžena oseba v najkrajšem možnem času ukrepa skladno z internimi navodili 
in Poslovnikom za obratovanje čistilne naprave Domžale-Kamnik. Vsi izredni dogodki in 
napake so tudi zavedene v Obratovalnem dnevniku Centralne čistilne naprave Domžale-
Kamnik. Podatki iz on line merilnikov in senzorjev so shranjeni v podatkovnih bazah. 

3.4 Opis sistema za odpravljanje napak o delovanju javnih kanalizacijskih sistemov in 

dokumentiranje odpravljanja napak 

Na čistilni napravi ločimo dva način odpravljanja napak v delovanju in sicer preventivnega, 
kar pomeni sprotni pregled delovanja čistilne naprave in aktivno preventivno vzdrževanje 
opreme ter kurativnega, ki je vezan na že sprožen alarm v primeru odstopanja od želenih 
vrednosti. Vse napake se odpravijo v najkrajšem možnem času. Izvajanje preventive in 
odpravljanje napak je zavedeno v Obratovalnem dnevniku Centralne čistilne naprave 
Domžale-Kamnik. Na rednih dnevnih in tedenskih sestankih se določi prioriteta reševanja 
napak. 

3.5 Načrt ukrepov za zmanjšanje količin padavinske odpadne vode, ki se odvaja v javno 

kanalizacijo 

JP CČN ni upravljavec kanalizacijskega omrežja, zato ne more vplivati na zmanjševanje 
količine padavinske vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo. V projektu nadgradnje CČN, ki 
predvideva izboljšano čiščenje dušikovih in fosforjevih snovi, je predvideno tudi povečanje 
kapacitete sprejema količin odpadne vode, ki bo vključevalo sprejem večje količine deževnih 
vod (do 2.200 m3/uro), kar bo pozitivno vplivalo na izboljšanje stanja sprejemnega vodotoka 
Kamniška Bistrica. Na dotoku CČN beležimo letno okoli 3 mio m3 padavinskih in tujih vod 
(od skupaj 7 mio m3), ki bi jih bilo nujno izločiti iz sistema, ker bremenijo CČN s hidravliko 
in ne sodijo na biološko čistilno napravo.  
 
Načrt ukrepov posredujejo izvajalci javne službe odvajanja odpadnih voda: JKP Prodnik, 
d.o.o. (za Občine Domžale, Mengeš in Trzin) in KP Kamnik, d.d. (za Občino Kamnik) ter za 
Občino Komenda Režijski obrat Občine Komenda.  

3.6 Načrt izvajanja javne službe na območjih, kjer je zgrajena kanalizacija 

Načrt izvajanja javne službe posredujejo izvajalci javne službe odvajanja odpadnih voda: JKP 
Prodnik, d.o.o. (za Občine Domžale, Mengeš in Trzin) in KP Kamnik, d.d. (za Občino 
Kamnik) ter za Občino Komenda Režijski obrat Občine Komenda.  
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3.7 Načrt izvajanja javne službe za stavbe, iz katerih se komunalna odpadna voda odvaja 

v nepretočne greznice 

Načrt izvajanja javne službe posredujejo izvajalci javne službe odvajanja odpadnih voda: JKP 
Prodnik, d.o.o. (za Občine Domžale, Mengeš in Trzin) in KP Kamnik, d.d. (za Občino 
Kamnik) ter za Občino Komenda Režijski obrat Občine Komenda.  

3.8 Načrt izvajanja javne službe za stavbe, iz katerih se komunalna odpadna voda odvaja 

v obstoječe greznice 

Načrt izvajanja javne službe posredujejo izvajalci javne službe odvajanja odpadnih voda: JKP 
Prodnik, d.o.o. (za Občine Domžale, Mengeš in Trzin) in KP Kamnik, d.d. (za Občino 
Kamnik) ter za Občino Komenda Režijski obrat Občine Komenda.  

3.9 Načrt izvajanja javne službe za stavbe, iz katerih se komunalna odpadna voda odvaja 

v male komunalne čistilne naprave z zmogljivostjo manjšo od 50 PE 

Načrt izvajanja javne službe posredujejo izvajalci javne službe odvajanja odpadnih voda: JKP 
Prodnik, d.o.o. (za Občine Domžale, Mengeš in Trzin) in KP Kamnik, d.d. (za Občino 
Kamnik) ter za Občino Komenda Režijski obrat Občine Komenda.  

3.10 Načrt izvajanja javne službe za stavbe, iz katerih se komunalna odpadna voda odvaja 

v male komunalne čistilne naprave 

Načrt izvajanja javne službe posredujejo izvajalci javne službe odvajanja odpadnih voda: JKP 
Prodnik, d.o.o. (za Občine Domžale, Mengeš in Trzin) in KP Kamnik, d.d. (za Občino 
Kamnik) ter za Občino Komenda Režijski obrat Občine Komenda.  

3.11 Načrt zagotavljanja obdelave, predelave ali odstranjevanje blata iz malih komunalnih 

čistilnih naprav in komunalnih ter skupnih čistilnih naprav, ki niso opremljene za 

obdelavo, predelavo ali odstranjevanje blata 

JP CČN Domžale-Kamnik d.o.o ima urejen sprejem blata iz malih komunalnih in komunalnih 
in skupnih čistilnih naprav skladno z dokumentom Načrt ravnanja z odpadki.doc. 
 
Priloga: Načrt gospodarjenje z odpadki in Načrt gospodarjenja z blatom 2013-2016, (2012-
12-17) (Priloga 3). JP CČN ima evidenco o virih in količinah nastalega odvečnega blata iz 
mKČN, ki jih imamo v upravljanju. V poglavju 2.1 načrta so navedene vrste in predvidene 
količine odpadkov, ki vključujejo tudi blato iz ČN.  
 
JP CČN ima direktno sklenjeni dve pogodbi za čiščenje odpadne vode, ki v načelu vključujeta 
tudi prevzem blata iz KČN in mKČN, ki sodijo pod obvezno javno službo in sicer s KP 
Kamnik, d.d. (pogodba št. 65/05; z dne 21.06.2005) in s JKP Prodnik, d.o.o. (letna 
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naročilnica). Za Občino Komenda odvoze blata iz mKČN izvaja pogodbeni izvajalec KP 
Kamnik, d.d.. 
 
Evidence o prevzemu ter predvidenih dovozih blata iz KČN bodo posredovali izvajalci javne 
službe odvajanja odpadnih voda: JKP Prodnik, d.o.o. (za Občine Domžale, Mengeš in Trzin) 
in KP Kamnik, d.d. (za Občino Kamnik) ter za Občino Komenda Režijski obrat Občine 
Komenda.   

3.12 Opredelitev načina obveščanja uporabnikov javne službe 

JP CČN Domžale-Kamnik svoje uporabnike glede čiščenja odpadne vode obvešča preko 
spletne strani http://www.ccn-domzale.si.  

3.13 Načrt izvajanja posebnih storitev z uporabo javne infrastrukture 

Kot posebne storitve z uporabo javne infrastrukture JP CČN Domžale-Kamnik izvaja čiščenje 
tehnoloških odpadnih vod, ki pritečejo na čistilno napravo po skupnem kanalu in sprejem ter 
obdelavo tekočih odpadkov skladno z veljavnim OVD dovoljenjem. 
 
Zaradi že izvedenih optimizacij v tehnoloških procesih pri industrijskih onesnaževalcih v 
naslednjih letih ne pričakujemo večjega znižanja količine in obremenitev s strani tehnoloških 
odpadnih vod. 
 
JP CČN Domžale-Kamnik letno odstrani do 13.600 ton nenevarnih odpadkov po postopku D8 
in predela do 3.500 ton nenevarnih odpadkov po postopku R1/R3. Obdelujemo le odpadke, ki 
so navedeni v veljavnem OVD dovoljenju (35441-82/2010-17). Sprejem in obdelava 
odpadkov se bo v enaki količini izvajala predvidoma do pričetka veljavnosti OVD dovoljenja 
(35441-19/2012-3), kar bo predvidoma v drugi polovici leta 2015. 
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4 POGOJI IN ČASOVNI NAČRT IZVAJANJA POSAMEZNIH 

OBVEZNIH STORITEV JAVNE SLUŽBE 

Tabela 8: Obremenjenost CČN po letih v PE 
Obremenitev CČN (PE) 2010 2015 2016 
Prebivalstvo (PE) 60.768 76.742 77.041 
Dejavnosti (PE) 6.933 10.332 10.452 
Industrija (PE) 30.700 30.700 30.700 
Skupaj (PE) 98.401 117.774 118.193 
Blato iz greznic, prispevek (PE) 12.025 12.025 12.025 
Skupaj obremenitev CČN 110.426 129.799 130.218 
 
V letu od 2013 – 2016 je pričakovana nadgradnja infrastrukturnih objektov JP CČN Domžale-
Kamnik na terciarno stopnjo (odstranjevanje dušika in fosforja) in izgradnjo vstopnega 
objekta s sprejemom gošč. Nadgradnjo je potrebno izvesti najkasneje do avgusta 2016, kot je 
navedeno v veljavnem OVD dovoljenju 35441-82/2010-17. 
 
Tabela 9: Predvidene količine odpadnih vod v m3/leto 
Vir odpadne vode m3/leto 
Komunalna odpadna voda 3.075.559 
Tehnološka odpadna voda (dejavnosti in industrija) 742.004 
Padavinska odpadna voda 3.000.000 
Odpadki 24.813 
Skupaj 6.842.376 

 
V prihodnjih 4 letih ne pričakujemo novih virov tehnoloških odpadnih vod. 
 
 
 
         
 
 
Domžale, dne 17.12.2012 
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PRILOGA 3 
 

NAČRT GOSPODARJENJA Z ODPADKI  

NAČRT GOSPODARJENJA Z BLATOM 

2013-2016 


