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EVIDENCA O MALI KOMUNALNI ČISTILNI NAPRAVI št.: 
 - Vloga za izdelavo ocene obratovanja za MKČN - 

1. Podatki o upravljavcu:

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 upravljavec pravna oseba:

1h - ident. št. za DDV 1i - matična številka

2. Osnovni podatki o MKČN:

2a priimek in ime lastnika MKČN

Stran 1 od 2

2a - priimek in ime lastnika MKČN

2b - naslov lastnika MKČN 2c - številka in ime pošte lastnika MKČN

2d - občina lokacije MKČN 2e - naselje lokacije MKČN

2f - naslov lokacije MKČN 2g - katastrska občina 2 h - št. parcele

Koordinatne točke MKČN:
5d - x 5e - y

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)

4. Priključene stavbe na MKČN:

HS_MID
letna poraba 

vode m3
število 

prebivalcev
1.

2.

3.

4.

5.

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

5.

6.

SKUPAJ

Stran 1 od 2



5. Način odvajanja iz MKČN:

5a

5b

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 blata iz MKČN

6c - naziv ČN ki prevzema blato iz MKČN 6d - prostornina usedalnika blata v m3

kraj, datum podpis upravljavca

        posredno v podzemno vodo - ponikanje
        neposredno v površinsko vodo

Stran 2 od 2

Uporabniki, ki so priključeni na MKČN:

Šifra 
uporabnika

procent 
delitve

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

100%

naziv / priimek in ime naslov (DOSNAS_MAT_ULICA) podpis uporabnika

Stran 2 od 2



NAVODILO ZA IZPOLNJEVANJE OBRAZCA
»EVIDENCA O MALI KOMUNALNI ČISTILNI NAPRAVI«

Izvajalec javne službe mora skladno z zakonodajo voditi evidenco o malih komunalnih čistilnih napravah, ki so na 
območju občine kjer izvaja javno službo. Podatke, ki so pridobljeni  iz evidence pa mora vsako leto poslati 
ministrstvu za okolje in prostor.

1. Podatki o upravljavcu
 
V rubriko »Podatki o upravljavcu« upravljavec  male komunalne čistilne naprave vpiše naslednje podatke:

Pod šifro 1a - se vpiše naziv pravne osebe  oziroma priimek in ime fizične osebe, ki upravlja – vzdržuje čistilno 
napravo
Pod šifro 1b in 1c - se vpiše  naslov pravne  oziroma fizične osebe (ulico, hišno številko, poštno številko in  ime 
pošte)
Pod šifro 1d - se vpiše kontaktna osebo  katera je dosegljiva izvajalcu javne službe
Pod šifro 1e, 1f in 1g - se vpiše elektronski  naslov, telefonsko številko in fax številko

V rubriko »V primeru ko je upravljavec pravna oseba« pravna oseba kot upravljavec  male komunalne čistilne 
naprave vpiše naslednje podatke:

Pod šifro 1h in 1i - se vpiše identifikacijska številka za DDV in matična številka pravne osebe

2. Osnovni podatki o MKČN (mala komunalna čistilna naprava)

V rubriko »Osnovni podatki o MKČN« upravljavec  male komunalne čistilne naprave vpiše naslednje podatke:

Pod šifro 2a - se vpiše lastnika ali skupnost lastnikov za več lastnikov male komunalne čistilne naprave
(pravna ali fizična oseba)
Pod šifro 2b,2c, 2d, 2e, 2f, 2g in 2h  - se vpiše  naslov lastnika male komunalne čistilne naprave (pravna ali fizična 
oseba), občina lokacije MKČN, naselje lokacije MKČN, naslov lokacije MKČN, katastrska občina in številka 
parcele kjer se nahaja MKČN
Pod šifro 2i, 2j, 2k in 2l - se vpiše naziv proizvajalca MKČN, tip MKČN (razvidno iz spremne dokumentacije o 
MKČN), zmogljivost (PE-populacijski ekvivalent, kar pomeni za koliko enot-oseb je predvidena MKČN) in datum 
pričetka obratovanja MKČN

3. Način čiščenja komunalne odpadne vode v MKČN (mala komunalna čistilna naprava)

V rubriko »Način čiščenja komunalne odpadne vode v MKČN« upravljavec  male komunalne čistilne naprave 
vpiše naslednje podatke:

Pod šifro 3a - se vpiše SIST EN številko(številka standarda), ki jo pridobite od proizvajalca oziroma prodajalca, 
če je vaša mala komunalna čistilna naprava izdelana v skladu s  predpisanimi standardi
Pod šifro 3b - se vpiše ali ima MKČN namenjen  prekat-bazen (primarni usedalnik)  za zadrževanje večjih delcev, 
ki se skozi proces čiščenja ne razgradijo -mehansko čiščenje (podatek pridobite od proizvajalca oziroma 
prodajalca)
Pod šifro 3c - se vpiše ali ima MKČN namenjen  prekat-bazen za biološko razgradnjo komunalne odpadne vode 
(podatek pridobite od proizvajalca oziroma prodajalca)
Pod šifro 3d - se vpiše ali ima MKČN namenjen  prekat za naknadno-terciarno čiščenje za odstranjevanje dušika 
in fosforja (podatek pridobite od proizvajalca oziroma prodajalca)



4. Priključene stavbe na MKČN (mala komunalna čistilna naprava)

V rubriko pod zaporedno številko 1.,2.,3.,4.,5.,6.,7. in 8 . se vpišejo stavbe, ki so priključene na MKČN

Rubriko pod »HS MID« (evidenca hišnih številk-register stavb) izpolni izvajalec javne službe 

V rubriko pod »Naslov stavbe« se vpiše ulico, hišno številko, poštno številko in ime pošte

V rubriko pod »letna poraba vode m3« se vpiše dejansko letno količino porabljene vode

V rubriko pod »število prebivalcev« se vpiše število prijavljenih oseb na tem naslovu

5. Način odvajanja iz MKČN (mala komunalna čistilna naprava)

V rubriko »Način odvajanja iz MKČN« upravljavec  male komunalne čistilne naprave vpiše naslednje podatke:

Pod šifro 5a ali 5b - se ustrezno označi  kam se odvaja  prečiščena komunalna odpadna voda iz MKČN

Pod šifro 5c - se vpiše naziv vodnega telesa, če se odvaja prečiščena komunalna odpadna voda iz MKČN v 
površinske vode (če se v tla-ponika se pusti prazno)

Rubriko  »koordinatne točke iztoka (5d in 5e)«  izpolni izvajalec javne službe 

6. Ravnanje z odvečnim blatom iz MKČN (mala komunalna čistilna naprava)

Pod šifro 6a - se vpiše planirana pogostost odvoza blata v skladu z navodili proizvajalca

Pod šifro 6b - se vpiše prevoznika odvečnega blata iz MKČN

Pod šifro 6c - se vpiše naziv komunalne čistilne naprave, ki prevzema odvečno blato iz MKČN

Pod šifro 6d - se vpiše prostornina usedalnika blata v m3

Upravljavec podpiše evidenčni list, s katerim potrjuje, da so vsi podatki, ki jih je navedel, resnični, točni in 
popolni.

7. Uporabniki, ki so priključeni na MKČN (mala komunalna čistilna naprava)

V rubriko pod zaporedno številko 1.,2.,3.,4.,5.,6.,7.,8.,9. in 10.  se vpišejo uporabniki, ki so priključene na MKČN

Rubriko pod »Šifra uporabnika«  izpolni izvajalec javne službe ali upravljavec MKČN
(šifra uporabnika je določena številka pod katero izvajalec javne službe vodi  uporabnika)

V rubriko pod »naziv/priimek in ime«  se vpiše naziv pravne osebe oziroma priimek in ime fizične osebe

V rubriko pod »naslov« se vpiše  naslov pravne  oziroma fizične osebe (ulico, hišno številko, poštno številko in 
ime pošte)

V rubriko pod »procent delitve« se vpiše delilnik stroškov  v procentih po katerem se vam obračunavajo storitve, 
ki so bile izvedene s strani izvajalca javne službe

V rubriko pod »podpis uporabnika« se podpiše uporabnik MKČN, ki s svojim podpisom potrjuje, da bo 
opravljene storitve plačal po veljavnem ceniku Javnega podjetja Komunala Trbovlje, d.o.o.


