
 

 

 
 OBRAZEC ZA IZDELAVO OCENE OBRATOVANJA mKČN 
 (Vloga za znižanje plačila okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja 
odpadnih voda)  
 

Lastnik (lastniki) male komunalne 
čistilne naprave (ime, priimek, 
naslov): 
 

 

Upravljavec male komunalne 
čistilne naprave (ime, priimek ali 
naziv, naslov): 

 

Nazivna zmogljivost čiščenja v PE: 
 

 

Proizvajalec in  
tip čistilne naprave: 
 

 

Lokacija male komunalne 
čistilne naprave (koordinate x, y): 

X: Y: 

Občina: 
 

 

Parc. št.:  Kat. občina: 

 
Ostali podatki o mali komunalni čistilni napravi: 
 
Način čiščenja komunalne 
odpadne vode: 
 

1. SIST EN 12255-5: prezračevanje v naravnih ali prezračevalni 
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 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 št. : 
Izdajatelj: 

 

Tehnična dokumentacija 
proizvajalca: 
 

 

Vodenje obratovalnega dnevnika:                DA                                       NE 
Priključene stavbe (MID EHIŠ): 
 

 

Število prebivalcev v priključenih  
stavbah: 

 

Lokacija iztoka iz male 
komunalne čistilne naprave 
(koordinate x, y): 
 

a) X: ________________Y:____________________ 
b) Posredno v podzemno vodo – ponikanje 
c) Neposredno v površinsko vodo 

Datum vpisa v evidenco izvajalca 
javne službe: 

 

Pričetek obratovanja male 
komunalne čistilne naprave (leto): 
 

 



 

 

 
 
Ravnanje z blatom male komunalne čistilne naprave: 
 
Količina blata odpeljana v obdobju 
od zadnje ocene obratovanja (m3): 

 

Odvoz na KČN (ID KČN):  
 

Prevoznik odvečnega blata iz 
MKČ: 

 

Morebitna uporaba obdelanega 
blata v skladu s predpisom, ki ureja 
uporabo blata iz komunalnih 
čistilnih naprav v kmetijstvu, in 
identifikacijska številka kmetijskega 
gospodarstva (KMG-MID):  

 

Planirana pogostost odvoza v 
skladu z navodili proizvajalca: 

 

 
 

 

PRILOGE: 

Izjava o skladnosti: DA NE 

Poročilo o prvih meritvah: DA NE 

Vodno soglasje: DA NE 

Tehnična dokumentacija MKČN: DA NE 

 
Če upravljavec MKČN nima izvedenih prvih meritev, občasnih ali trajnih meritev, z vložitvijo 
te vloge, pri Kraškem vodovodu Sežana d.o.o. naroči v skladu z 21. členom Pravilnika o 
prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda ter o pogojih za njegovo izvajanje 
(Uradni list RS št. 54/11) izdelavo ocene obratovanja.  
Upravljavec MKČN je dolžan izdelovalcu ocene obratovanja posredovati vse podatke 
potrebne za izdelavo ocene v skladu z 11. členom Pravilnika o prvih meritvah in 
obratovalnem monitoringu odpadnih voda ter o pogojih za njegovo izvajanje (uradni list RS 
št. 54/11).  
Če se v okviru izdelave Ocene obratovanja MKČN ugotovi, da naprava obratuje skladno z 
določbami Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz MKČN (Uradni list RS št. 
98/07, 30/10), je to osnova za izdajo pozitivnega mnenja k znižanju plačila okoljske dajatve 
zaradi odvajanja odpadnih vod.  
Izdelava Ocene obratovanja MKČN z zmogljivostjo do 50 PE stane 65,00 EUR brez DDV in 
jo je dolžan plačati lastnik.  
Vlogo za znižanje plačila okoljske dajatve za onesnaženje okolja zaradi odvajanja odpadnih 
voda mora lastnik obnoviti vsaka 3 leta in v okviru le te naročiti izdelavo meritev 
obratovalnega monitoringa ali ocene obratovanja MKČN. 
 
S podpisom jamčim za verodostojnost izpolnjenih podatkov! 
 
 
 
Kraj, datum:       Upravljavec: 


