
 
 

NAVODILA ZA RAVNANJE Z MALO KOMUNALNO ČISTILNO NAPRAVO 
 
Vaša mala komunalna čistilna naprava bo dobro delovala, če boste zanjo primerno skrbeli. V 
napravi se odvijajo biološki procesi, v katerih sodelujejo mikroorganizmi. Da bi jim zagotovili 
optimalne pogoje, dobro premislite kaj spuščate v umivalnike, straniščne školjke in ostale 
kanalizacijske odtoke. Priporočamo vam, da upoštevate sledeča PRIPOROČILA: 
 
 Čistila za odstranjevanje vodnega kamna uporabljajte v količinah, ki so predpisane za trdoto 
vode v vašem okolišu. 
 Čistilna in dezinfekcijska sredstva uporabljajte raje pogosteje v manjših količinah kot pa 
redkeje v večji količini. Takšen način uporabe čistilnih sredstev bo omogočil bakterijam, da se 
bodo navadile na vrsto in koncentracijo uporabljenih čistilnih sredstev. Dnevna količina 
čistilnih sredstev naj ne presega 0,1 l. 
 Pranje perila razporedite čez več dni in čez noč. Priporočamo največ 1 do 2 pranja na dan. 
 Uporabljajte isto vrsto pralnih in čistilnih sredstev – bakterije bodo učinkovale učinkoviteje s 
snovmi, ki jih že poznajo. Uporabljajte čistila, ki ne vsebujejo nevarnih kemikalij. 
 Če je le mogoče raje uporabljajte tekoča pralna sredstva in čistila, ker se lažje raztopijo. 
 V odtoke NE ODVRZITE snovi, ki se ne morejo hitro razgraditi – papirnatih brisač, tamponov, 
vložkov, plenic, bombažne vate, palčk za ušesa, cigaretnih ogorkov, ostankov hrane… 
 V odtoke NE VLIVAJTE strupenih snovi – kisline, razredčil, vnetljivih snovi, pripravkov za 
gojenje rastlin, motornega in drugih olj, barv… 
 Zmanjšajte na najmanjšo možno mero izlivanje odpadnih maščob iz gospodinjstva (olje, 
mast). Maščobe preprečijo dostop zraka do koristnih bakterij in povzročijo propad aktivnega 
blata. 
 
NADZOR IN VZDRŽEVANJE S STRANI UPORABNIKA/UPRAVLJAVCA: 
 občasni pregled delovanja puhal, črpalk, kvalitete iztoka (barva, motnost…), evidentiranje 
smradu, 
 zapis vsake nepravilnosti in dogajanja (črpanje odvečnega blata) v zvezi z vašo MKČN v 
zvezek/mapo za MKČN, 
 hramba vse dokumentacije v zvezi z vašo MKČN, 
 poskrbeti za redni servis s strani usposobljenega serviserja (1-krat na leto oz. po 
priporočilih dobavitelja vaše MKČN). 
 
ODVOZ BLATA: 
Odstranjevanje blata iz vaše MKČN je priporočeno vsaj 1-krat letno oz. skladno z navodili 
proizvajalca. Pri odstranjevanju blata je pomembno, da odvečnega blata iz MKČN NE izčrpajo v 
celoti, temveč ga ¼ volumna posode ostane v napravi (odvisno od tipa naprave). 
Storitev praznjenja blata iz MKČN enkrat na leto izvaja pooblaščen prevoznik odpadka – 
Simbio, d.o.o. Praznjenja se izvajajo po vnaprej predvidenem letnem programu, o čemer bodo 
posamezna gospodinjstva obveščena po pošti. Strošek praznjenja blata je obračunan mesečno 
in prištet k ostalim postavkam na položnicah za vodo. (Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih 

občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, Ur. l. RS, št. 87/12) 
 


