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poiiljamo obrazlo:itve na vpra5anja iz dopisa g. lvanaiaa z dne 30.1f .2017.
Storiwe odvajanja in iiSienja padavinske odpadne vode izvaja Kraiki vodovod Seiana po narofilu
(urgentno) s pomotjo podizvajalcev. Predvidevamo, da bomo, v kolikor nam bodo narotene, priEeli te
storiwe opravliati v naslednjem letu, saj je bilo v letoSnjem letu nabavljeno novo specialno vozilo. Za
EiStenje peskolovov in cestnih reietk.ie skladno z zakonodajo zadolien upravljavec, ki opravlja vzdrievanje
V vednost vam

obainskih ali driavnih cest.
Smrad, ki se pojavlja v nasel.iu Hrpelje in vzdoli lstrske ulice na Kozini, je posledica izpustov industrijskih
vod v kanalizacijsko omreiie, ki prihaja.io iz OIC Hrpelje. Na dan, 9.11.2017 smo zaradi vzdrievalnih del na

iistilno napravo . V dneh od
8.11.-10.11.2017 smo omejili vtok v.javno kanalizacijo vetjim onesnaievalcem i2 OIC Hrpelje ter istodasno
ugotavljali kolitine odpadne vode, ki prihaja na irpaliSEe iz OIC Hrpelje. Merilec je bil postavljen na zafetku
OlC. S tem smo dokazali, da je OIC nedvoumno glavni onesnaievalec, sa.i je aistilna naprava delovala brez

iistilni napravi pospeieno irpali odpadne vode

iz bazenov irpaliiEa Hrpelje na

problemov in ni prihajalo do smradu iz trpaliSfa Hrpelje.
Prav tako

je bilo ugotovljeno, da je priEelo v

OIC Hrpelje z obratovanlem podjetje,

ki ima svojo lastno

industrijsko iistilno napravo, katera naj bi iistila njihove industrijske odpadne vode do te mere, da se lahko
spuiiajo v javno kanalizacijo. Po odvzemu vzorca odpadne vode je bilo ugotovljeno, da nekateri parametri
presegajo dovoljene parametre in da ta odpadna voda povzroia smrad. O tem bomo tudi obvestili okoljsko
inSpekcijo.

Ker vse odpadne vode iz trpaliida Hrpelje teinostno potekajo po lstrski ulici, kjer
minimalen, prihaja na tem obmotju do smradu.

je

padec kanalizacije

Dodatna teiava, zaradi katere nasta.ia smrad, je tudi izpust drugih odpadnih vod iz OIC (dve ribarnici) v
kanalizacijo, vendar pa so te koliaine minimalne. Ta smrad je posebnega vonja, ki 5e dodatno obremenjuje
odpadno vodo. Ostali industrijski ob.iekti, vsaj po naiih podatkih in pregledih, nimajo industrijskih odpadnih
vod, temvea 2golj komunalne.

Trenutno smo v fazi, da se povzroiiteljem omeji vtok tako velikih kolitin odpadnih vod vjavno kanalizacijo.
Prav tako izvajamo ukrepe za veijo kontrolo kvalitete te industrijske odpadne vode in sicer na naain, da
bomo imeli OnJine dostop do njihovih merilnih mest pred izpustom v kanalizacijo.
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Predvidevamo, da projekt izBradnje javnega komunalnega omreija ni bil sprojektiran za koliainsko tako

velike izpuste industrijskih vod v javno omreije. lzpusti so bili z naie strani ie v aasu izdaianja soglasi.i
dolotenim gospodarskim subjektom precej limitirani, kasneje pa se je s strani obiine od nas prifakovalo,
naj se do prihoda novih gospodarskih druib in s tem tudi vetje moinosti zaposlitve domaiih ljudi, pokaie
veajo strpnost. Naklonjenost do gospodarstva za povetanje izpustov n.iihovih industrijskih vod pa je imela
posledico

v nekontroliranih izpustih, kjer smo zasledili tudi

presegan.le dovoljenih parametrov kvalitete

odpadnih vod ter nastajanje smradu, ki ga pri javnem kanalizacijskem omrei.ju,
odvajanje odpadnih vod iz gospodinjstev, ne bi smelo biti.

ie

bi ga uporabljali samo za

Vsekakor bo v nadaljevanju potrebno zelo omeiiti uporabo javnega kanalizacijskega omreija tistim
gospodarskim subjektom, kjer industrijska odpadna voda nasta.ia v ve.jih kolitinah, saj so si dolini le-to
oaistiti sami. Pri tem priaakujemo tudi podporo obainskega vodstva in nasploh prebivalcev obtine.

Lep pozdrav,

Vodja sektorja odpadnih voda
Peter Svagelj, univ
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