
Vloga za predhodni pregled MKČN         

 
 

Ustrezno obkroži: 

 

• VLOGA ZA PREDHODNI PREGLED MKČN  

 

• PISNO OBVESTILO IZVAJALCU JAVNE SLUŽBE O ZAČETKU 

OBRATOVANJA MKČN 
 

Pojasnila: 

1. Skladno s 29. členom Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni 

list RS, št. 98/15, 76/17 in 81/19) mora lastnik objekta, ki ni priključen na javni kanalizacijski 

sistem, pisno obvestiti izvajalca javne službe (Javno podjetje Komunala d.o.o. Mozirje) o 

začetku obratovanja male komunalne čistilne naprave najpozneje 15 dni po začetku 

njenega obratovanja.  

2. Za naročilo predhodnega pregleda izvedenih del MKČN je potrebno izpolniti predmetno 

vlogo in jo podpisano s prilogami vrniti na naslov JP Komunala d.o.o. Mozirje, 

Praprotnikova ulica 36, 3330 Mozirje. Vlogo lahko oddate elektronsko na e-poštni naslov: 

info@komunala-mozirje.si in blaz@komunala-mozirje.si . 

3. Predhodni pregled MKČN izvede JP Komunala d.o.o. Mozirje na podlagi prejete izpolnjene 

vloge in dogovora o terminu ogleda.  

4. Dodatna pojasnila lahko dobite na: 03 839-36-64 ali po e-pošti: blaz@komunala-mozirje.si . 

 

Navodila za izpolnjevanje: 

1. Izpolniti je potrebno spodaj pripravljeno tabelo. 

2. Priloge je potrebno kopirati in priložiti k vlogi v primeru fizične oddaje vloge ali skenirati in 

priložiti k vlogi v primeru elektronske oddaje vloge. 

 

Datum vloge:                                                       Datum zagona MKČN: 

 

 

Investitor: 

 

 

Upravljalec MKČN: 

 

 

Naslov:                                                                           Kontakt:              

 

 

Objekt (obkroži):   stanovanjska hiša       počitniška hiša-vikend       poslovni objekt        ostalo 

 

 

Parcela:                                                             katastrska občina:  

 

 

Objekt je priključen na javno vodovodno omrežje:          DA                            NE  
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PRILOGE: 

Dokumentacija MKČN 

- Izjavo o lastnostih male komunalne čistilne naprave v skladu s predpisi, ki urejajo 

gradbene proizvode, če gre za tipsko malo komunalno čistilno napravo. 

- Navodila dobavitelja za obratovanje in vzdrževanje naprave. 

- Vodno soglasje v skladu s predpisi, ki urejajo vode (če obstaja).  

- Račun za dobavo / montažo MKČN 

 

 

A.  NAROČILO STORITVE - PRVE MERITVE  
 

Prve meritve lahko vlagatelj/lastnik MKČN/upravljalec MKČN naroči pri osebi, vpisani v 

evidenco izvajalcev obratovalnega monitoringa (kot npr. Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje 

in hrano, oddelek za okolje in zdravje Celje, Ipavčeva ulica 18, 3000 Celje, t: 03 42 51 200, 

ce.coz@nlzoh.si). Seznam oseb izvajalcev obratovalnega monitoringa je dostopen na spletnih 

straneh MOP.   
 

Podpisani dovoljujem uporabo, obdelavo, shranjevanje in posredovanje osebnih podatkov skladno s Splošno uredbo 

EU o varstvu podatkov GDPR 2016/679 

 
 

 

__________________________________________ 

INVESTITOR / VLAGATELJ / UPRAVLJAVEC 
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OBVEZNOSTI UPRAVLJAVCA MKČN Z ZMOGLJIVOSTJO 

MANJŠO OD 50PE 
 

Povzetek Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15, 76/17 in 

81/19), v nadaljevanju Uredba. Za celovito upravljanje s MKČN je potrebno upoštevati celotno Uredbo. 

 

Ravnanje z blatom (povzetek): 

Skladno s prvim odstavkom 28. člena Uredbe mora Upravljavec male komunalne čistilne naprave z 

zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, izvajalcu javne službe omogočiti prevzem in odvoz blata. Izvajalec javne 

službe zagotoviti prevzem in odvoz blata v časovnih presledkih, določenih glede na zmogljivost posamezne 

male komunalne čistilne naprave, vendar najmanj enkrat na tri leta. 

 

Prve meritve (povzetek): 

Skladno s drugim odstavkom 28. člena Uredbe mora investitor oziroma upravljavec male komunalne 

čistilne naprave z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, v okviru prvih meritev v skladu s predpisom, ki ureja 

emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo, ki jih izvede oseba, 

vpisana v evidenco izvajalcev obratovalnega monitoringa (v nadaljnjem besedilu: prve meritve), na iztoku iz 

te male komunalne čistilne naprave zagotoviti meritve za tiste parametre onesnaženosti, za katere so za to 

malo komunalno čistilno napravo predpisane mejne vrednosti, in sicer za: 

- parametre onesnaženosti iz preglednice 1 iz priloge 1 Uredbe, če gre za čiščenje komunalne 

odpadne vode iz objekta v aglomeraciji s skupno obremenitvijo, enako ali večjo od 2.000 PE, za 

katero je predpisano sekundarno čiščenje komunalne odpadne vode, pri čemer veljajo mejne 

vrednosti, predpisane za aglomeracijo, 

- parametre onesnaženosti iz preglednice 1 in preglednice 2 iz priloge 1 Uredbe, če gre za čiščenje 

komunalne odpadne vode iz objekta v aglomeraciji s skupno obremenitvijo, enako ali večjo od 

2.000 PE, za katero je predpisano terciarno čiščenje komunalne odpadne vode, pri čemer veljajo 

mejne vrednosti, predpisane za aglomeracijo, 

- parametre onesnaženosti iz preglednice 3 iz priloge 1 Uredbe, ki se nanašajo na aglomeracijo, če 

gre za čiščenje komunalne odpadne vode iz objekta v aglomeraciji s skupno obremenitvijo, manjšo 

od 2.000 PE, pri čemer veljajo mejne vrednosti, predpisane za aglomeracijo, 

- parametre onesnaženosti iz preglednice 3 iz priloge 1 Uredbe, če gre za čiščenje komunalne 

odpadne vode iz objekta izven meja aglomeracij, pri čemer veljajo mejne vrednosti, predpisane za 

malo komunalno čistilno napravo z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE. 

 

Dokumentacija (povzetek): 

Upravljavec male komunalne čistilne naprave z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, mora hraniti: 

- izjavo o lastnostih male komunalne čistilne naprave v skladu s predpisi, ki urejajo gradbene 

proizvode, če gre za tipsko malo komunalno čistilno napravo, 

- navodila dobavitelja za obratovanje in vzdrževanje naprave, 

- vodno soglasje v skladu s predpisi, ki urejajo vode, in pregledno situacijo, iz katere je razvidno 

mesto iztoka iz male komunalne čistilne naprave v vode, opredeljeno s koordinatami v državnem 

koordinatnem sistemu za raven merila 1 :5.000, in ime vodotoka, če gre za odvajanje v vodotok, 

- poročilo o opravljenih prvih meritvah v skladu s predpisom, ki ureja prve meritve in obratovalni 

monitoring odpadnih voda, 

- dokumentacijo o opravljenih delih na mali komunalni čistilni napravi, 

- podatke o ravnanju z blatom, in sicer potrdilo izvajalca javne službe o prevzemu blata. 

- podatke o izrednih dogodkih, ki nastanejo med obratovanjem male komunalne čistilne naprave 

zaradi drugačne sestave odpadne vode, okvar ali drugih prekinitev obratovanja male komunalne 

čistilne naprave in podobnih razlogov, ter času njihovega trajanja. 


