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POROČILO O OPRAVLJENEM NADZORU
nad delovanjem črpališč kanalizacijskega sistema v Loški dolini

1. Nadzorni odbor v sestavi:
1. Anton Žnidaršič, predsednik nadzornega odbora
2. Marjan Vampelj, član
3. Marjetka Troha, članica
4. Janez Ponuda, član
5. Romana Zakrajšek, članica
2. Prisotni strokovni delavci:
6. Emil Mlakar, Občina Loška dolina
7. Nadja Kraševec, vodja enote Komunala Cerknica
8. Pavel Virant, tehnik Komunala Cerknica
3. Izvedenec: /
4. Ime nadzorovanega organa
Občina Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu
Uradni e- naslov: http://www.loskadolina.si/
5. Kraj nadzora
Občina Loška dolina in črpališča na terenu; (Dane, Podcerkev 1, Nadlesk 2, Vrhnika (pri Šraju,
Markovec (pri Zapušku).
UVOD
Uvodoma je bil predstavljen namen in cilj nadzora. Navzoči so glede na svoje področje
predstavili sistem črpališč in čistilnih naprav, Emil Mlakar pa je predstavil nekatere pogodbe
projektov in njihove situacije.

Pavel Virant kot skrbnik kanalizacijskega sistema v Loški dolini je tehnično opisal delovanje
črpališč in glede na vprašanja opozoril, da sistem obveščanja trenutnih napak na črpališčih ni
uspostavljen. GSM obveščanje deluje samo na črpališču in čistilni napravi Dane. Pregledali smo
dokumentacijo za projekt Dane-Podcerkev-Nadlesk in ugotovili, da bi moral sistem obveščanja
delovati oz. je ugrajen v krmilne omare posameznih črpališč. Ker sistem ne deluje sedaj tehnik
upravljalca periodično pregleduje črpališča in na kraju ugotavlja morebitne napake in na terenu
vzorno vodi dnevnik pregledov.

UGOTOVITVENI DEL
Sistem čiščenja odpadnih vod:

-

Dane-Podcerkev-Nadlesk skupaj 5 črpališč in ena čistilna naprava

-

Vrhnika 4 črpališča in ena čistilna naprava

-

Markovec 4 črpališča in ena čistilna naprava

Sistem obveščanja o napakah, ki se zgodijo na posameznem črpališču se javljajo kot SMS
sporočilo na center upravljavca preko GSM modula v katerega je vstavljena SIM kartica in
deluje na principu mobilnega telefona. Preko programatorja se po zahtevi tehnika sprogramira
katere napake se javljajo in v kašni obliki.
Projekti izgradnje posameznih čistilnih sistemov odpadnih voda se med seboj razlikujejo po
sami krmilni tehniki in vgrajenih komponentah. Zadnje zgrajen sistem Dane-Podcerkev-Nadlesk
je po svoji krmilni tehniki enak. Sistem v celoti omogoča obveščanje preko GSM modulov.
Sistem v Vrhniki je grajen brez GSM modulov oz. nima možnosti obveščanja na daljavo.
Sistem v Markovcu je kar se tiče GSM modula identičen Danskemu in omogoča obveščanje na
daljavo.
Ugotovljeno je bilo tudi, da so na črpališčih odjemne moči električne energije priklopljene preko
24A varovalk kar ima za posledico večje stroške energije.
Za sistem v Vrhniki je bilo ugotovljeno, da možnost obveščanja na daljavo ni bila vključena v
projekt.

PRIPOROČILO št. 1
Vzpostaviti sistem obveščanja o napakah na kanalizacijskem omrežju, kjer

vgrajene

komponente to omogočajo (trenutno deluje samo na črpališču in čistilni napravi v Danah in
čistilni v Starem trgu). Sistem vzpostaviti še na črpališčih Podcerkev, Nadlesk in Markovec.
PRIPOROČILO št. 2
Prouči naj se smotrnost dograditve sistema tudi za Vrhniko.
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PRIPOROČILO št. 3
Vodi naj se elektronske dnevnike oz. SMS sporočila tako, da je posamezna napaka dostopna
vedno. Po zdajšnjem sistemu se SMS sporočila brišejo, ko je napaka odpravljena
PRIPOROČILO št. 4
Preveriti možnost vgradnje varovalk manjših moči z namenom zmanjševanja stroškov.

ČLANI NADZORNEGA ODORA
Marjan Vampelj

Anton Žnidaršič

Marjetka Troha

PREDSEDNIK NADZORNEGA ODORA

Janez Ponuda
Romana Zakrajšek

VROČITI:
- odgovorni osebi nadzorovanega,
- arhiv, tu

3

