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OBR- MKČN-3:  PODATKI O MALI  KOMUNALNI ČISTILNI NAPRAVI 
(za pripravo Poročila o pregledu MKČN z zmogljivostjo manjšo od 50 PE) 
 
Naziv MKČN   
 
Lastnik(i) MKČN 
Ime in priimek ali naziv podjetja:  
Ulica:  
Poštna številka:  
Pošta:  
Priključitev na javni vodovod: DA NE 
Številka odjemnega mesta 
(identifikacijska številka MKČN): 
(podatek vnese izvajalec IJS) 

 

 
Upravljavec MKČN 
Ime in priimek ali naziv podjetja:  
Ulica:  
Poštna številka:  
Pošta:  
 
Izvor odplak (obkroži): 
Stanovanjska hiša: DA NE 
Dejavnost: DA NE 
Vrsta dejavnosti, ki se vrši v 
priključenem objektu: 

 

Vodilna šifra dejavnosti po standardni 
klasifikaciji (če je): 

 

Naselje ali del naselja: DA NE 
Naziv naselja:  
Javna kanalizacija: DA NE 
Kanalizacijski sistem:  
 
Podatki o MKČN: 
Zmogljivost MKČN (PE-nazivna):  
Proizvajalec:  
Tip naprave:  
Vrsta MKČN (obkroži): a) tipska MKČN (SIST EN 12566-3) 

b) rastlinska MKČN 
 
c) drugo:_________________________________ 

Lokacija MKČN  
(koordinate x in y ali parcelna številka 
in številka katastrske občine): 

 
X: _______________________ Y: _______________________ 
 
Parcelna številka: _______________,  
 
k.o.: _____________________ 
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Občina: 
 

 

Način čiščenja komunalne odpadne 
vode (opis): 
 
 
 
 
 
 
 

Mehansko čiščenje 
(primarno): 
 
 
Biološko čiščenje 
(sekundarno): 
 
 
Naknadno čiščenje 
(terciarno): 
 
 
Dodatno čiščenje: 
 
 

Objekti MKČN s pripadajočimi 
prostorninami: 
 
 
 
 
 
 

 
Primarni usedalnik: ___________________  m3 

  

Aeracija: ___________________ m3 

 
Sekundarni usedalnik:  ___________________ m3 

 
Drugo:_____________________________________________ 
                     

Priključene stavbe (naslov (-i)) ali 
MID EHIŠ: 

 

Število prebivalcev  v priključenih 
stavbah: 

 

Lokacija iztoka iz MKČN  
(koordinate x in y ali parcelna številka 
in katastrska občina, kjer je iztok): 

 
X: _______________________ Y: _______________________ 
 
Parcelna številka: _______________,  
 
k.o.: _____________________ 

Povprečna letna količina komunalne 
odpadne vode, ki se odvaja v 
MKČN(m3):  
(podatek vnese izvajalec IJS) 

 

Način odvajanja odpadne vode iz 
MKČN (obkroži): a) posredno odvajanje v podzemno vodo 

(ponikanje) 
b) odvajanje v vodotok;  

ime vodotoka: ___________________________ 
 

c) drugo : ___________________________________ 

Datum vpisa v evidenco izvajalca javne službe  
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(datum podpisa pogodbe):  
(podatek vnese izvajalec IJS) 
Začetek obratovanja MKČN (mesec, leto):     

         
Ravnanje z blatom  MKČN 
Interval praznjenja MKČN v mesecih (podatek iz navodil za 
obratovanje MKČN): 

 

Odvoz blata na KČN (ID KČN): DA NE 
Ime KČN in ID KČN, kamor se vozi 
blato: 

KČN: CČN Kasaze        
ID: 10016 

 

Uporaba obdelanega blata v skladu s 
predpisom, ki ureja uporabo blata iz 
KČN v kmetijstvu 

DA NE 

Identifikacijska številka kmetijskega 
gospodarstva (KGM-MID), če gre za 
kmetijsko gospodarstvo: 

  

  
Zmogljivost MKČN glede na količino komunalne odpadne vode, ki se odvaja 
vanjo 
Ocenjena povprečna dnevna 
obremenitev s komunalno odpadno 
vodo na dan (m3): 
(podatek vnese izvajalec IJS) 

  

Ocenjena dejanska obremenitev (PE): 
(podatek vnese izvajalec IJS) 

  

 
 
 

V:   Dne:   Podpis lastnika MKČN:  

 

 


