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PRILOGA 4 

V skladu s 7. členom Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih 
naprav (Uradni list RS, št. 98/07 in 30/10) in 11. členom Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem 
monitoringu odpadnih voda ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 54/11) izdaja 
izvajalec javne službe odvajanja in čiščenja odpadne vode 

Naziv: 

Naslov (ulica in hišna številka, poštna 
številka, naselje in/ali ime pošte): 
ID za DDV: 

Matična številka: 

OCENA OBRATOVANJA  
MALE KOMUNALNE ISTILNE NAPRAVE  
Z ZMOGLJIVOSTJO MANJŠO OD 50 PE 

Evidenčna številka ocene obratovanja: 

Datum izdaje: 

Evidenčna številka zadnje predhodne 
ocene obratovanja oziroma prvih 
meritev: 
Datum izdaje zadnje predhodne ocene 
obratovanja oziroma prvih meritev: 
Zadnja predhodna ocena obratovanja: - pozitivna      

- negativna 

V primeru, da je bila zadnja predhodna 
ocena obratovanja negativna, 
obrazložitev: 
- razlogov za negativno oceno 
- ukrepov, ki so bili izvedeni za 
odpravo nepravilnosti 

Ocenjujemo, da mala komunalna istilna naprava obratuje skladno z dolo bami Uredbe o emisiji snovi pri 
odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih istilnih naprav (Ur. l. RS št. 98/07 z vsemi spremembami), 

ki se nanašajo na male komunalne istilne naprave z zmogljivostjo manjšo od 50 PE. 

DA           NE 
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PODATKI O MALI KOMUNALNI ISTILNI NAPRAVI 

Lokalni identifikator in naziv male 
komunalne istilne naprave: 

Lastnik (lastniki) male komunalne 
čistilne naprave (ime, priimek, naslov): 

Upravljavec male komunalne čistilne 
naprave (ime, priimek ali naziv, 
naslov): 
Nazivna zmogljivost čiščenja v PE: 

Lokacija male komunalne čistilne 
naprave (koordinate x, y v državnem 
koordinatnem sistemu za raven merila 
1 : 5.000): 
Občina: 

Ostali podatki o mali komunalni istilni napravi: 

Tip čistilne naprave: 1. SIST EN 12255-5: prezračevanje v naravnih ali prezračevani laguni

2. SIST EN 12255-6: biološki reaktor s postopkom z aktivnim blatom

3. SIST EN 12255-7: biološki reaktor s pritrjeno biomaso

4. rastlinska mala komunalna čistilna naprava z naravnim
prezračevanjem z vertikalnim tokom 

5. ostale male komunalne čistilne naprave z zmogljivostjo, manjšo od
50 PE, skladno s standardom: 

 - SIST EN 12566-1 

 - SIST EN 12566-2 

 - SIST EN 12566-3 

 - SIST EN 12566-4 

 - SIST EN 12566-5 

Priključene stavbe – navedba 
identifikacijske številke (MID EHIŠ): 

Število prebivalcev v priključenih 
stavbah: 

Lokacija iztoka iz male komunalne 
čistilne naprave (koordinate x, y v 
državnem koordinatnem sistemu za 
raven merila 1 : 5.000): 
Navedba, kam se odpadna voda 
odvaja:  

- odvajanje v tla 

- odvajanje v vodotok, ime vodotoka: 

- drugo 
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Datum vpisa v evidenco izvajalca javne 
službe: 

Pričetek obratovanja male komunalne 
čistilne naprave (datum oz. leto): 

Ravnanje z blatom male komunalne istilne naprave: 

Količina blata odpeljana v obdobju od 
zadnje ocene obratovanja (m3): 

Odvoz na komunalno čistilno napravo 
– navedba identifikacijske številke
komunalne čistilne naprave (ID KČN) 
in imena KČN: 

Morebitna uporaba obdelanega blata v 
skladu s predpisom, ki ureja uporabo 
blata iz komunalnih čistilnih naprav v 
kmetijstvu, in identifikacijska številka 
kmetijskega gospodarstva (KMG-MID): 

Izpolnjevanje pogojev ustreznega iš enja komunalne odpadne vode iz 4. lena uredbe o emisiji snovi pri 
odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih istilnih naprav: 

Očiščena komunalna odpadna voda se odvaja v skladu s predpisanimi prepovedmi, pogoji in omejitvami: 
  DA    NE 

Zapis ugotovitev vizualnega pregleda:  

Delovanje male komunalne čistilne naprave ob prihodu: 

Notranjost male komunalne čistilne naprave: 

Zapis opravljenih del, podatkov o uporabi blata in zaznanih nepravilnostih v času od zadnje ocene obratovanja: 

Osebe, prisotne pri pregledu delovanja male komunalne čistilne naprave: 

Podatki in informacije, podani s strani prisotnih oseb: 

Hramba zahtevane dokumentacije in podatkov: 
  DA    NE 

Z vizualnim pregledom se ocenjuje, da komunalna istilna naprava obratuje ustrezno: 
  DA    NE 
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Ocena obratovanja je bila izdelana na podlagi naslednjih dokumentov: 

Za malo komunalno istilno napravo, ki je tipski gradbeni proizvod in ima izjavo o skladnosti s standardi: 

Izjave o skladnosti: _________________________________________________________________________, 

izdana s strani: ____________________________________________________________________________ 

Poročila o testiranju učinkovitosti čiščenja po SIST EN 12566-3,  

št.: _______________________, izvajalca: ______________________________________________________ 

Tehnične dokumentacije proizvajalca, št.: ________________________________________________________ 

Za malo komunalno istilno napravo, ki ni gradbeni proizvod in/ali nima izjave o skladnosti: 

Poročila o prvih meritvah, št. __________________, izvajalca ________________________________________ 

Drugo: 

Odgovorna oseba izvajalca javne službe: 

Ime in priimek osebe, ki je izdelala 
oceno obratovanja: 

Ime in priimek odgovorne osebe: 

Kraj in datum: 

Žig in podpis: 
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