
NAVODILA ZA UPORABNIKA  

~ MALA KOMUNALNA ČISTILNA NAPRAVA z zmogljivostjo do 50 PE  

Lastnik male komunalne čistilne naprave z zmogljivostjo do 50 PE je dolžan pri izvedbi in 
obratovanju te naprave upoštevati določbe Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz 
malih komunalnih čistilnih naprav (Ur. 1. RS, št. 98/07, 30/10) in Pravilnika o prvih meritvah in 
obratovalnem monitoringu odpadnih voda ter o pogojih za njegovo izvajanje (Ur. 1. RS, št. 54/11). 

Uporabnik lahko vgradi MKČN z zmogljivostjo do 50 PE, ki je: 
− gradbeni proizvod z Izjavo o skladnosti, da ustreza standardom od SIST EN 12566-1 do 

SIST EN 12566-5 in je izdana v skladu s predpisom, ki ureja potrjevanje skladnosti in 

označevanje gradbenih proizvodov (Izjava o skladnosti mora vsebovati podatke, ki so 

navedeni v prilogi tem navodilom.) 

− rastlinska čistilna naprava. 

MKČN uporabnik ne sme izdelati sam. 

Pravilnik in Uredba določata: 

tip 

pogostost meritev 

MKCN kot gradbeni proizvod z 

Izjavo o skladnosti 

rastlinska čistilna naprava 

prvo leto ocena obratovanja MKČN prve meritve emisije snovi pri 
odvajanju odpadne vode iz 

rastlinske MKČN 

vsake tretje leto ocena obratovanja MKCN ocena obratovanja MKČN 

Ko je MKČN vgrajena in pripravljena na izvedbo prvih meritev ali oceno obratovanja, jo je potrebno 
prijaviti izvajalcu gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne 

vode – Komunala Novo mesto d.o.o.. 
 
MKCN se šteje za ustrezno evidentirano pri izvajalcu gospodarske javne službe, ko 
lastnik/upravljavec odda: 

− izpolnjen obrazec »Podatki o mali komunalni čistilni napravi«, 

− kopijo tehnične dokumentacije proizvajalca, 

− Izjavo o skladnosti za MKČN kot gradbeni proizvod 

− oziroma Poročilo o prvih meritvah emisije snovi pri odvajanju odpadne vode iz MKČN za 
rastlinsko čistilno napravo. 

Na podlagi predloženega se zniža plačevanje okoljske dajatve za onesnaženje okolja zaradi odvajanja 
odpadnih voda v skladu z Uredbo o okoljski dajatvi za onesnaženje okolja zaradi odvajanja odpadnih 
voda (Ur. 1. RS, št. 104/09). Smatra se, da je s tem izpolnjen pogoj ustreznega odvajanja in čiščenja 

odpadne vode. 

Upravljavec MKČN je lahko lastnik MKČN, v kolikor sam upravlja MKČN, ali pooblaščeni izvajalec, 
ki ga lastnik MKČN pooblasti za upravljanje MKČN (v nadaljevanju upravljavec). 

Upravljavec naroči prvo »Oceno obratovanja MKČN« pri izvajalcu gospodarske javne službe 
odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode - na sedežu podjetja Komunala Novo 

mesto d.o.o.. »Prve meritve emisije snovi pri odvajanju odpadne vode iz MKČN« lahko naročite pri 
Komunali Novo mesto ali pooblaščenem izvajalcu. 
 
Upravljavec mora zagotoviti, da MKČN ves čas obratuje skladno s tehnično dokumentacijo in 
navodili proizvajalca. 

Upravljavec mora v celotnem obdobju obratovanja MKČN hraniti:  

− tehnično dokumentacijo in navodila proizvajalca MKČN, 
− dokumentacijo o opravljenih delih na MKČN,  



− podatke o ravnanju z blatom in 

− podatke o izrednih dogodkih, ki nastanejo med obratovanjem zaradi drugačne sestave odpadne 
vode, okvar ali drugih prekinitev obratovanja MKČN in podobnih razlogov, ter času njihovega 
trajanja. 

Izvajalec gospodarske javne službe skladno s Pravilnikom o nalogah, ki se izvajajo v okviru obvezne 
občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in odpadne vode (Ur. 1. RS, št. 
109/07, 33/08) na vašem območju zagotavlja najmanj enkrat na štiri leta prevzem blata iz MKČN ter 
njegovo obdelavo na Centralni čistilni napravi Novo mesto. Storitev praznjenja blata iz MKČN izvaja 

Komunala Novo mesto, storitev lahko naročite na telefon 07 39 32 450. 

 

Priloga:    vzorec Izjave o skladnosti 

ES - IZJAVA O SKLADNOSTI 
(EC Declaration of conformity) 

PROIZVAJALEC d.o.o., Proizvajalčeva ulica 2, Mesto 
Ime in naslov proizvajalca 

Proizvajalčeva ulica 2, Mesto 
Kraj proizvodnje 

izjavljam, da 

BIOLOŠKA ČISTILNA NAPRAVA 
x - xx PE Tip AAA za fekalne in 
gospodinjske odpadne vode 

Opis proizvoda (tip, naziv, namen uporabe) 
 

dosega naslednje lastnosti  
Material polipropilen 
Učinki čiščenja (Tretment efUcency): KPK(COD):     % 

BPK (BOD):     % 
TSS:                 

 Kapaciteta čiščenia (Treatment capacity): mVdan 
Vodotesnost (Watertiqhtness): ustreza 
Odpornost na udarec 
(Crunching resistance) 

ustreza 

Trajnost (Durability)  
  

Kopija informacij ob CE oznaki 

in ustreza zahtevam Zakona o gradbenih proizvodih (Direktivi o gradbenih proizvodih) in 

Anex ZA standarda EN 12566-3:2005 
Zahteve, s katerimi je proizvod skladen 

Npr.: Vkopati v zemljo po priloženih navodilih proizvajalca 
Posebni pogoji za uporabo proizvoda (če so) 

Začetni preskus tipa 
proizvoda je opravil 
LABORATORIJ in 

naslov 
Ime in naslov (ali identifikacijska številka) imenovanega laboratorija 

(hlto//ec eurocs ej/enieforise/nsv.aDpraach/nsndcJmez cfv>7fuseac(>Qn=cDd.rtb fts&ns :<J=133327) 

Št. začetni preskus tipa proizvoda, datum 

Ime in Priimek, pozicija 
Ime in pozicija odgovorne 

osebe proizvajalca 

 


