NAVODILA ZA UPORABNIKA
PO VGRADNJI
MALE KOMUNALNE ČISTILNE NAPRAVE z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE
Kot lastnik (upravljavec) male komunalne čistilne naprave z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE (MKČN)
ste dolžni pri izvedbi in obratovanju te naprave upoštevati določbe Uredbe o odvajanju in čiščenju
komunalne odpadne vode (UL RS, št. 98/15) in Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem
monitoringu odpadnih voda (UL RS, št. 94/14, 98/15).
Najpozneje 15 dni po pričetku obratovanja vaše MKČN ste dolžni na sedežu podjetja izvajalca
javne službe – Vodovod-kanalizacija, d.o.o., Lava 2a, Celje oddati izpolnjen obrazec »Podatki o mali
komunalni čistilni napravi«. Obrazec oddate pri g. Špiljar Igorju, 03 42 50 316.
Izvajalec javne službe bo med tretjim in devetim mesecem po pričetku obratovanja vaše MKČN pri
pooblaščenem izvajalcu naročil izvedbo prvih meritev in vas o terminu pisno obvesti 15 dni pred
izvedbo storitve. Hkrati vam bomo poslali predizpolnjeno »Poročilo o prvih meritvah za MKČN«,
kateremu boste po izvedbi prvih meritev priložili vaš analizni izvid, ki ga boste prejeli s strani našega
pooblaščenega izvajalca.
V kolikor vam termin za izvedbo prvih meritev ne ustreza lahko najmanj 8 dni pred planirano izvedbo
storitve zahtevate spremembo datuma. V tem primeru mora pooblaščeni izvajalec storitev izvesti
najpozneje v 30 dneh po prejemu te zahteve.
Predizpolnjeno »Poročilo o prvih meritvah za MKČN« skrbno preglejte in ga podpišite ter ga skupaj z
analiznim izvidom v roku 30 dni po izvedbi prvih meritev vrnite na naš naslov.
Na podlagi tega poročila vam bomo od naslednjega meseca naprej znižali plačevanje okoljske dajatve
za onesnaženje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda v skladu z Uredbo o okoljski dajatvi za
onesnaženje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (UL RS, št. 80/12, 98/15).
Izvajalec javne službe bo nato vašo MKČN pregledal enkrat na tri leta, pri čemer bo prvi pregled
izvedel prvo naslednje koledarsko leto po izvedbi prvih meritev.
MKČN se šteje za ustrezno evidentirano pri izvajalcu gospodarske javne službe, ko
lastnik/upravljavec odda izpolnjen obrazec »Podatki o mali komunalni čistilni napravi« z vsemi
zahtevanimi prilogami, in sicer:
- Izjava o lastnostih za tipsko čistilno napravo,
- kopija navodil dobavitelja za obratovanje in vzdrževanje MKČN oziroma tehnično
poročilo,
- Vodno soglasje, ki ga izda Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija Republike Slovenije za vode,
Sektor območja Savinje, Mariborska c. 88, Celje

Upravljavec mora zagotoviti, da MKČN ves čas obratuje skladno s tehnično dokumentacijo in
navodili proizvajalca.
Upravljavec mora v celotnem obdobju obratovanja MKČN hraniti:
- Izjavo o lastnostih, če gre za tipsko MKČN,
- navodila dobavitelja za obratovanje in vzdrževanje naprave,
- vodno soglasje,
- poročilo o opravljenih prvih meritvah,
- dokumentacijo o opravljenih delih na MKČN,
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podatke o ravnanju z blatom oziroma kopijo izjave z navedbo datuma in količine uporabe
blata v skladu s predpisom, ki ureja uporabo blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu,
podatke o izrednih dogodkih, ki nastanejo med obratovanjem zaradi drugačne sestave odpadne
vode, okvar ali drugih prekinitev obratovanja MKČN in podobnih razlogov, ter času njihovega
trajanja.

Izvajalec gospodarske javne službe skladno z občinskim odlokom /Odlok o oskrbi s pitno vodo ter
odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Mestne občine Celje (UL
RS, št. 54/14)/ Občine Vojnik (UL RS, št. 73/14)/ Občine Dobrna (UL RS, št. 55/14)/ Občine Štore
(UL RS, št. 59/14, 62/14) na vašem območju zagotavlja enkrat letno prevzem blata iz MKČN ter
njegovo obdelavo na CČN Celje. Storitev praznjenja blata iz MKČN izvaja pooblaščen prevoznik
odpadka – Simbio, d.o.o.. Praznjenja se izvajajo po vnaprej predvidenem letnem programu, ki je
objavljen na spletni strani. O točnem terminu bo posamezno gospodinjstvo obveščeno po pošti.
Storitev praznjenja blata iz MKČN in izdelave »Poročila o prvih meritvah« oziroma »Poročila o
pregledu MKČN« se obračunavata mesečno, strošek je prištet k ostalim postavkam na položnicah
(Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb
varstva okolja, UL RS, št. 87/12).
V primeru, da prve meritve na iztoku iz vaše MKČN presegajo dovoljene vrednosti, je potrebno
ponovno izvesti meritve. Le-te naročite in poravnate sami pri akreditiranem laboratoriju. Seznam
akreditiranih laboratorijev najdete na: http://okolje.arso.gov.si/onesnazevanje_voda/tabela/5.
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