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Ljubljanska cesta 27, 4240 Radovljica
tel.: 04 537 01 11, e-naslov: info@komunala-radovljica.si
www.komunala-radovljica.si, ID št. za DDV: SI98605275

Naročilo pregleda MKČN pod 50 PE
Velja za MKČN (male komunalne čistilne naprave), za katere je v preteklosti že bila izdelana ocena
obratovanja ali so bile izvedene prve meritve.
Vrsta vloge (označite):

vloga po izvedenih prvih meritvah za novo MKČN (prva vloga)
vloga za pregled obstoječe MKČN, že pregledane s strani Komunale Radovljica

Podatki o mali komunalni čistilni napravi za izvedbo pregleda in pripravo poročila
Osnovni podatki o MKČN:
Identifikacijska številka MKČN
(le v primeru obstoječe MKČN)
Ime male komunalne čistilne naprave
(le v primeru obstoječe MKČN)
Lastnik (oz. lastniki) MKČN
(ime, priimek, naslov, telefon)
Upravljavec MKČN (ime, priimek ali
naziv, naslov, telefon)
Nazivna zmogljivost čiščenja v PE
Lokacija MKČN
(koordinati x in y v državnem
koordinatnem sistemu za raven
merila 1 : 5.000 ali parcelna številka
in številka katastrske občine)

X:

parcelna št.:

Y:

ALI
k.o.:

X:

parcelna št.:

Y:

ALI
k.o.:

Drugi podatki o MKČN:
Tip čistilne naprave
Podatki o priključenih objektih
(naslov objektov ali identifikacijske
številke MID EHIŠ)
Število prebivalcev v priključenih
objektih oz. število uporabnikov
priključenih objektov
Lokacija iztoka iz MKČN
(koordinati x in y v državnem
koordinatnem sistemu za raven
merila 1 : 5.000 ali parcelna številka
in številka katastrske občine)

posredno odvajanje v podzemno vodo (ponikanje)
Navedba, kam se odpadna voda
odvaja (označite)

odvajanje v vodotok, ime vodotoka:
drugo (navedite):

Začetek obratovanja MKČN (datum
oziroma leto, le v primeru nove MKČN)

Ravnanje z blatom MKČN:
Količina blata, odpeljana na CČN
Radovljica v obdobju od zadnjega
pregleda (m3 ali m3/leto, če je bilo
blato odpeljano večkrat)
Identifikacijska številka kmetijskega
gospodarstva (KMG-MID), če se blato
uporablja v skladu s predpisom, ki ureja
uporabo blata iz komunalnih čistilnih
naprav v kmetijstvu
Obrnite

Ravnanje z blatom MKČN:
Količina blata, uporabljena v obdobju od
zadnjega pregleda v skladu s predpisom, ki
ureja uporabo blata iz komunalnih čistilnih
naprav v kmetijstvu (m3 ali m3/leto, če je
bilo blato uporabljeno večkrat)
Morebitne spremembe v obdobju od
zadnjega pregleda oz. opombe lastnika/
upravljavca MKČN
Opombe: ________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Več informacij na 04 537 01 23.
Pravilno izpolnjeno in podpisano vlogo lahko oddate:
• skenirano ali elektronsko podpisano po e-pošti na info@komunala-radovljica.si,
• po pošti na naslov Komunala Radovljica, d.o.o., Ljubljanska cesta 27, 4240 Radovljica ali
• osebno na sedežu podjetja.
S prejetimi in posredovanimi osebnimi in drugimi podatki bomo v Komunali Radovljica, d. o. o., ravnali v skladu z veljavnimi predpisi s
področja varstva osebnih podatkov. Kontaktne podatke bomo uporabili za namene obveščanja o izvedbi naročene storitve. Posredovane
osebne podatke bomo hranili zgolj za namene, za katere ste nam jih posredovali in hranili, dokler obstaja za to pravna podlaga. Več o
varstvu osebnih podatkov in vaših pravicah v zvezi s tem lahko preberete v Politiki o varstvu zasebnosti.

S podpisom tudi potrjujem, da sem seznanjen o pravnih podlagah in pojasnilih za izdelavo poročila o pregledu
MKČN z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE (več informacij glejte spodaj.
Podpis:

Datum:

Obvezna priloga k vlogi:
• izjava o lastnostih male komunalne čistilne naprave v skladu s predpisi, ki urejajo gradbene proizvode, če gre
za tipsko malo komunalno čistilno napravo
Koristne informacije
Lastnik/upravljavec MKČN je dolžan izvajalcu javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode,
Komunali Radovljica, omogočiti pregled MKČN enkrat na tri leta, skladno s šestim odstavkom 17. člena Uredbe o
odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (UL RS, št. 98/15, 76/17 in 81/19), razen, če mu predloži analizne
izvide v skladu s sedmim odstavkom 17. člena te uredbe.
Pozitivno poročilo o pregledu MKČN pomeni, da je:
• stanje obratovanja naprave ob pregledu ustrezno, čiščenje odpadne vode pa skladno z 21. čl. te uredbe,
• nazivna zmogljivost naprave ustrezna, glede na število priključenih PE ter predvideno porabo vode na PE,
• obratovanje naprave ob pregledu skladno z navodili, s katerimi razpolaga lastnik ali upravljavec naprave in
se nanašajo na obratovanje naprave, ki je predmet pregleda,
• spoštovanje prepovedi, pogojev in omejitev glede odvajanja očiščene komunalne odpadne vode ustrezno,
• hramba dokumentov, ki so bili predloženi s strani lastnika ali upravljavca naprave in upoštevani pri pregledu
(kot npr. navodilo za obratovanje, Izjava o lastnostih, vodno soglasje v skladu s predpisi, ki urejajo vode, itd.),
ustrezna.
Lastniku/upravljavcu MKČN se v primeru pozitivnega poročila o pregledu MKČN okoljska dajatev
zniža za 90 %. Pregled in poročilo je potrebno obnavljati na tri leta. Za vsak pregled MKČN njen lastnik/
upravljavec vloži vlogo Komunali Radovljica.
Lastnik/upravljavec MKČN mora zagotavljati oddajo blata iz malih komunalnih čistilnih naprav na vsaka 3 leta
z uporabo storitev izvajalca javne službe - Komunale Radovljica.
Komunala Radovljica bo storitve, povezane z MKČN, ter morebitne ostale opravljene storitve obračunala po
veljavnem ceniku, ki je objavljen na spletni strani www.komunala-radovljica.si.
V primeru, da odpadno blato prekoračuje mejne vrednosti za toksične snovi in odpadno blato ni
biološko razgradljivo, bo Komunala Radovljica prevzem blata zavrnila.

2

Komunala Radovljica, d.o.o.

Naročilo pregleda MKČN pod 50 PE

