SPLOŠNA NAVODILA
za ravnanje z malimi komunalnimi čistilnimi napravami (MKČN) do 50 PE
Lastniki objektov na območju, ki ni opremljeno z javno kanalizacijo, morajo na osnovi 16. člena
Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo (Ur.l.

RS, št. 64/12, 64/14, 98/15) in 21. člena Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode
(Ur.l.RS, št. 98/15, 76/17, 81/19, 194/2021) zagotoviti čiščenje komunalne odpadne vode v malih
komunalnih čistilnih napravah (v nadaljevanju MKČN).

Lastniki z območja razpršene poselitve na osnovi Vloge za vpis v evidenco MKČN (obrazec OBRMKČN-1) z izvajalcem javne službe (v nadaljevanju IJS) sklenejo Pogodbo za zagotovitev
obratovanja male komunalne čistilne naprave. Pogodba ni plačljiva.
Pred sklenitvijo pogodbe prejme lastnik naslednje obrazce:
- Podatki o MKČN (obrazec OBR-MKČN-3),
- Obvestilo o pričetku obratovanja MKČN (obrazec OBR-MKČN-4).
Lastnik obrazce izpolni najpozneje 15 dni po začetku obratovanja MKČN in jih vrne IJS skupaj s:
- tehnično dokumentacijo o MKČN (tehnični podatki, navodila za obratovanje in vzdrževanje,
načrt, …),
- izjavo o lastnostih (če gre za tipsko MKČN),
- pregledno situacijo, iz katere je razvidno mesto iztoka iz MKČN, opredeljeno s koordinatami v
merilu 1:5.000,
- vodnim soglasjem.
Iz obvestila morajo biti razvidni podatki o lastniku objekta (naslov) ter izjava lastnika objekta
o skladnosti MKČN z okoljevarstvenim dovoljenjem (v nadaljevanju OVD), če gre za MKČN, za
katero je treba pridobiti OVD ali s soglasjem pristojnega soglasodajalca ali drugim dokazilom v
skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov.
Iz soglasja ali drugega dokazila mora morajo biti razvidni naslednji podatki:
- podjetje in sedež IJS,
- podjetje in sedež investitorja (pravna oseba) oz. ime, priimek in naslov (fizična oseba),
- zmogljivost MKČN,
- lokacija MKČN in lokacija iztoka MKČN, opredeljeni s koordinatami v državnem
koordinatnem sistemu (merilo 1:5.000),
- način čiščenja komunalne odpadne vode,
- način odvajanja komunalne odpadne vode v okolje (iztok v vodotok, iztok s ponikanjem v
tla), skupaj s podatki (šifra in ime) o vodnem telesu površinske oz. podzemne vode, v
katerega se odvaja odpadna voda, in ime vodotoka, če gre za odvajanje v vodotok,
- največja letna količina komunalne odpadne vode, ki nastaja v objektu.
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Lastnik vgrajene in obratujoče MKČN mora skladno z 9. členom Pravilnika o prvih meritvah in
obratovalnem monitoringu odpadnih voda (Ur.l. RS št. 94/2014, 98/2015) izvesti prve meritve.
Le-te se izvedejo po vzpostavitvi stabilnih obratovalnih razmer, vendar ne prej kakor v treh in
ne pozneje kakor v devetih mesecih po prvem zagonu MKČN.
Skladno z 8. členom Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda
(Ur.l. RS št. 94/2014, 98/2015) in 8. ter 10. členom Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne
odpadne vode (Ur.l. RS, št. 98/2015, 76/2017, 81/2019, 194/2021) se v okviru prvih meritev nabor
parametrov in mejnih vrednosti določi glede na velikost aglomeracije, v kateri se nahaja MKČN
in predpisano čiščenje (primerno, sekundarno oz. terciarno):
1. MKČN izven meja aglomeracij – izvedeta se meritvi KPK in BPK5 na iztoku iz MKČN;
mejno vrednost ima KPK;
2. MKČN v aglomeraciji >= 50 PE in < 2.000 PE – izvedeta se meritvi KPK in BPK5 na
iztoku iz MKČN; mejno vrednost imata oba parametra;
3. MKČN v aglomeraciji >= 2.000 PE in < 10.000 PE – izvedejo se meritve KPK, BPK5,
neraztopljenih snovi, amonijevega dušika, celotnega dušika in celotnega fosforja
(terciarno čiščenje) na iztoku iz MKČN; mejne vrednosti imajo vsi parametri razen
celotni dušik pri sekundarnem čiščenju.
Te meritve lahko izvede samo pooblaščeni izvajalec obratovalnega monitoringa in jih mora
naročiti lastnik MKČN. Seznam vseh pooblaščenih izvajalcev obratovalnega monitoringa je
dostopen na spletni strani Agencije RS za okolje (ARSO).
Lastnik MKČN analizni izvid pošlje v vednost IJS.
IJS po prejemu Analiznega izvida pripravi Poročilo o prvih meritvah (priloga 2 Pravilnika o
prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda (Ur. l. RS, št. 94/2014, 98/2015)).
Po pripravi Poročila lastniku MKČN zniža okoljsko dajatev za onesnaževanje okolja zaradi
odvajanja komunalnih odpadnih voda (za naslednji mesec po datumu priprave poročila).
V nadaljevanju IJS opravlja preglede MKČN enkrat na tri leta (po predhodnem dogovoru) razen,
če mu lastnik predloži analizne izvide iztoka iz te MKČN, ki jih je izvedla oseba, vpisana v
evidenco izvajalcev obratovalnega monitoringa, za tiste parametre onesnaženosti, za katere so
za to MKČN predpisane mejne vrednosti; prvi pregled izvede izvajalec prvo naslednje
koledarsko leto po izvedbi prvih meritev. O pregledu izda poročilo na predpisanem obrazcu (15.
in 17. člen Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode, Ur. l. RS, št. 98/2015,
76/2017, 81/2019, 194/2021).
Lastnik MKČN na osnovi sklenjene pogodbe z IJS izvaja aktivnosti in ukrepe, ki v splošnem
zagotavljajo normalno delovanje MKČN.
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Upravljavec ali lastnik MKČN mora:
-

-

-

-

-

IJS omogočiti prevzem in odvoz blata najmanj enkrat na tri leta,
IJS omogočiti pregled naprave enkrat na tri leta, razen, če mu predloži analizne izvide
iztoka iz te MKČN, ki jih je izvedla oseba, vpisana v evidenco izvajalcev obratovalnega
monitoringa, za tiste parametre onesnaženosti, za katere so za to MKČN predpisane
mejne vrednosti (glede na velikost aglomeracije, v kateri se MKČN nahaja, in predpisano
čiščenje),
hraniti izjavo o lastnostih MKČN, če gre za tipsko MKČN, v celotnem obdobju delovanja,
hraniti navodila dobavitelja za obratovanje in vzdrževanje naprave v celotnem obdobju
delovanja,
hraniti vodno soglasje in pregledno situacijo, iz katere je razvidno mesto iztoka iz MKČN,
opredeljeno s koordinatami v merilu 1:5.000 in ime vodotoka, če gre za odvajanje v
vodotok, v celotnem obdobju delovanja,
hraniti poročilo o opravljenih prvih meritvah v celotnem obdobju delovanja,
hraniti dokumentacijo o opravljenih delih na MKČN najmanj 5 let,
hraniti podatke o ravnanju z blatom (potrdilo izvajalca JS o prevzemu blata (datum,
količine) najmanj 5 let oz. kopijo Izjave z navedbo datuma in količine uporabe blata v
skladu s predpisom, ki ureja uporabo blata iz MKČN v kmetijstvu); Opomba: Izjava je
veljavna tri leta, potem jo je potrebno obnoviti,
hraniti podatke o izrednih dogodkih, ki nastanejo med obratovanjem MKČN (drugačna
sestava vode, okvare, prekinitve obratovanja MKČN ipd.) ter čas njihovega trajanja
najmanj 5 let,
IJS na njegovo zahtevo najpozneje v 15 dneh predložiti podatke za izvedbo pregleda in
pripravo poročila o pregledu ali analizne izvide ali drugo dokumentacijo o MKČN,
IJS pisno prijaviti morebitni izpad MKČN v roku 15 dni po ugotovitvi izpada.

Podrobnejše informacije v zvezi z odvajanjem in čiščenjem odpadnih voda ter vsi obrazci so
dostopni na spletni strani podjetja (www.jkp-zalec.si).
Kasaze, februar 2022
Kontaktna oseba:
Martina Kostanjšek, univ.dipl.inž.kem.tehnol.
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