Javno komunalno
podjetje Dravograd d.o.o.
Meža 143
2370 Dravograd

Telefon:
02/ 872 11 10
Telefax:
02/ 872 11 29

EVIDENCA O MALI ČISTILNI NAPRAVI

E-pošta:
komunala@jkp-dravograd.si
Internet:
www.jkp-dravograd.si

št.:

- vloga za izdelavo ocene obratovanja za MKČN –

1. Podatki o upravljalcu:
___________________________________________________________________________
1a – naziv / priimek in ime

_______________________________
1b – naslov

_______________________________________
1c – številka in ime pošte

_______________________________
1d – kontaktna oseba

_______________________________
1e – e-naslov

_________________

________________

1f – tel.

1g - fax

V primeru ko je upravljalec pravna oseba:

_______________________________
1h – ident. št. za DDV

_______________________________________
1i – matična številka

2. Osnovni podatki o MKČN:
___________________________________________________________________________
2a – priimek in ime lastnika MKČN

_______________________________

_______________________________________

_______________________________

_______________________________________

_______________________________

_________________

2b – naslov lastnika MKČN

2d – občina lokacije MKČN
2f – naslov lokacije MKČN

2c – številka in ime pošte lastnika MKČN
2e – naselje lokacije MKČN
2g – katastrska občina

________________
2h – št. parcele

___________________________________________________________________________
2i – naziv proizvajalca MKČN

_______________________________
2j – tip MKČN

_________________

2k – zmogljivost (PE)

________________
2l – datum pričetka obratovanja

3. Način čiščenja komunalne odpadne vode v MKČN:
___________________________________________________________________________
3a – SIST EN (številka standarda – opis)

____________________
3b – mehansko čiščenje (da / ne)

____________________

3c – biološko čiščenje (da / ne)

____________________

3d – naknadno čiščenje (da / ne)

1. SIST EN 12255-5: prezračevanje v naravnih ali prezračevani laguni 2. SIST EN 12255-6: biološki reaktor s
postopkom z aktivnim blatom 3. SIST EN 12255-7: biološki reaktor s pritrjeno biomaso 4. rastlinska mala
komunalna čistilna naprava z naravnim prezračevanjem z vertikalnim tokom 5. ostale male komunalne čistilne
naprave z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, skladno s standardom: - SIST EN 12566-1 - SIST EN 12566-2
3e

Evidenci prilagam kopijo skladnosti MKČN s standardi SIST EN (ustrezno označi)

4. Priključene stavbe na MKČN:

HS_MID

Naslov stavbe (ulica, hiš. št. poš. št., pošta

1.
2.

1

letna poraba
vode m3

število
prebivalcev

5. način odvajanja iz MKČN:
5a
5b

posredno v podzemno vodo - ponikanje
neposredno v površinsko vodo

___________________________________________________________________________
5c – naziv vodnega telesa površinske oz. podzemne vode

Koordinatne točke iztoka:

____________
5d – x

____________
5e – y

6. Ravnanje z odvečnim blatom:
___________________________________________________________________________
6a – planirana pogostost odvoza v skladu z navodili proizvajalca

___________________________________________________________________________
6b – prevoznik odvečnega blaga iz MKČN

___________________________________

____________________________

6c – naziv ČN ki prevzema blato iz MKČN

6d – prostornina usedalnika blata v m3

S podpisom jamčim o verodostojnosti izpolnjenih podatkov!

___________________________

__________________________________

Kraj, datum

podpis lastnika oz. upravljalca

Obvezne priloge:

 CE izjava o skladnosti ali Poročilo o prvih meritvah pooblaščenega laboratorija
 Tehnična dokumentacija MKČN

Uporabniki, ki so priključeni na MKČN:
šifra
uporabnika

naziv / priimek in ime

naslov

procent
delitve

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
100%
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podpis uradnika

NAVODILA IN POJASNILA ZA IZPOLNITEV VLOGE ZA IZDELAVO OCENE
OBRATOVANJA MKČN
V skladu z 11. členom Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih vod (Ur. l.
RS, št. 54/11) in 6. členom Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih
čistilnih naprav (Ur. l. RS, št. 98/07, 30/10) morajo lastniki oz. upravljavci MKČN za znižanje
okoljske dajatve pridobiti Oceno obratovanja MKČN.
Uporabnik lahko vgradi MKČN, ki ima kot gradbeni proizvod Izjavo o skladnosti, iz katere izhaja, da
ustreza enemu od naslednjih standardov:
 SIST EN 12255-5: prezračevanje v naravnih ali prezračevani laguni,
 SIST EN 12255-6: biološki reaktor s postopkom z aktivnim blatom,
 SIST EN 12255-7: biološki reaktor s pritrjeno biomaso,
 rastlinska mala komunalna čistilna naprava z naravnim prezračevanjem z vertikalnim tokom,
 ostale male komunalne čistilne naprave z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, skladno s standardom: SIST EN 12566-1, - SIST EN 12566-2, - SIST EN 12566-3, - SIST EN 12566-4, - SIST EN 12566-5.
Izjava o skladnosti mora biti izdana v skladu s predpisom, ki ureja potrjevanje skladnosti in
označevanje gradbenih proizvodov. Vzorec Izjave o skladnosti, ki je usklajena z zakonodajo in jo
bomo upoštevali pri pripravi Ocene obratovanja za MKČN, ter seznam MKČN, ki razpolagajo z
ustrezno dokumentacijo po predpisih o gradbenih proizvodih (ne predstavlja pa dokazila, da izpolnjuje
tudi zahteve predpisov na področju varstva narave), najdete na:
http://www.gzs.si/slo/panoge/zbornica_komunalnega_gospodarstva/55005
Postopek znižanja okoljske dajatve z izdelavo ocene obratovanja MKČN poteka na naslednji način:
 lastnik oz. upravljavec MKČN izpolni Vlogo za izdelavo ocene obratovanja MKČN, priloži potrebne
priloge in jih posreduje na naslov: Javno komunalno podjetje Dravograd d.o.o., Meža 143, 2370
Dravograd
 naročnika kontaktiramo in se dogovorimo o terminu ogleda MKČN. Termin ogleda je možen v
rednem delovnem času med 7 in 15. uro,
 na terenskem ogledu preverimo podatke o MKČN, obratovanje in vzdrževanje MKČN ter način
odvajanja komunalne in padavinske vode in dopolnimo morebitne manjkajoče podatke.
 na podlagi pridobljenih podatkov in analiz vzorca iztoka izdelamo Oceno obratovanja MKČN,
 ocena obratovanja se izvede ponovno vsake 3 leta. Izdana pozitivna Ocena obratovanja pomeni, da
je MKČN vzdrževana, pravilno obratuje in so parametri iztoka v okviru predpisanih vrednosti (mejna
vrednost za KPK znaša 150 mg/l). Naročniku izdelave ocene obratovanja se okoljska dajatev zniža za
90%. V primeru izdane negativne Ocene obratovanja, naročnik ni upravičen do znižanja okoljske
dajatve.
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