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PRILOGA 3 
 

Navodilo za izdelavo ocene obratovanja za malo komunalno istilno napravo z zmogljivostjo, 
manjšo od 50 PE  
 
Navodilo se smiselno uporablja tudi za izdelavo poročila o prvih meritvah za malo komunalno čistilno 
napravo z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE  
 
Z oceno obratovanja male komunalne čistilne naprave se oceni, ali mala komunalna čistilna naprava z 
zmogljivostjo manjšo od 50 PE obratuje v skladu z določbami predpisa, ki ureja emisijo snovi pri 
odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav. Končna ocena skladnosti male 
komunalne čistilne naprave se opredeli z oceno: 
 
Ocenjujemo, da mala komunalna istilna naprava obratuje skladno z dolo bami Uredbe o 
emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih istilnih naprav (Uradni list RS, 
št. 98/07 in 30/10), ki se nanašajo na male komunalne istilne naprave z zmogljivostjo manjšo 
od 50 PE (DA/NE). 
 
Za oceno obratovanja male komunalne čistilne naprave z zmogljivostjo manjšo od 50 PE je treba 
preveriti in ugotoviti naslednje podatke in informacije ter izvesti naslednje preveritve oziroma ocene: 
 
1. Podatki o izvajalcu javne službe: 

a. naziv izvajalca gospodarske javne službe (v nadaljnjem besedilu: IJS), 
b. naslov IJS, 
c. ID za DDV, 
d. matična številka; 

 
2. Evidenčni podatki o oceni obratovanja: 

a. evidenčna številka ocene obratovanja oziroma evidenčna številka poročila o prvih 
meritvah, če gre za malo komunalno čistilno napravo, za katero so se izvedle prve 
meritve, 

b. datum izdaje ocene obratovanja oziroma datum izdaje poročila o prvih meritvah, če gre za 
malo komunalno čistilno napravo, za katero so se izvedle prve meritve, 

c. evidenčna številka in datum zadnje izdane ocene obratovanja, 
d. rezultat zadnje predhodne ocene obratovanja (navedba, ali je bila ocena pozitivna ali 

negativna), 
e. obrazložitev razlogov v primeru, da je bila zadnja predhodna ocena obratovanja 

negativna, ter navedba ukrepov, ki so bili izvedeni za odpravo nepravilnosti; 
 

3. Osnovni podatki o mali komunalni čistilni napravi, kot so: 
a. lokalni identifikator ter naziv male komunalne čistilne naprave; lokalni identifikator je 

enolično določena identifikacijska številka, ki jo mali komunalni čistilni napravi dodeli IJS, 
b. lastnik (navedba vseh lastnikov, če jih je več) male komunalne čistilne naprave,  
c. upravljavec male komunalne čistilne naprave,  
d. nazivna zmogljivost čistilne naprave v PE,  
e. lokacija čistilne naprave (opredeljena s koordinatami v državnem koordinatnem sistemu 

za raven merila 1 : 5.000) ter  
f. navedba občine, na območju katere se mala komunalna čistilna naprava nahaja; 

 
4. Ostali podatki o čistilni napravi, kot so:  

a. tip čistilne naprave, ki se opredeli glede na opredelitev male komunalne čistilne naprave v 
skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih 
komunalnih čistilnih naprav,  

b. navedba priključenih stavb; stavbe se opredelijo z MID EHIŠ; MID EHIŠ je medresorski 
identifikator iz evidence hišnih števil, ki jo vodi Geodetska uprava Republike Slovenije,  

c. število prebivalcev v priključenih stavbah,  
d. lokacija iztoka iz male komunalne čistilne naprave (opredeljena s koordinatami v 

državnem koordinatnem sistemu za raven merila 1 : 5.000),  
e. navedba, kam se odpadna voda odvaja (odvajanje v tla oziroma ime vodotoka, potoka, 

drugo), 
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f. datum vpisa v evidenco izvajalca javne službe in  
g. pričetek obratovanja male komunalne čistilne naprave;  

 
5. podatki o ravnanju z blatom iz male komunalne čistilne naprave, kot so:  

a. količina blata, odpeljana v obdobju od zadnje predhodne ocene obratovanja,  
b. komunalna čistilna naprava, kamor se blato odvaža, ki se navede z imenom in 

identifikacijsko številko komunalne čistilne naprave (ID KČN), 
c. 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), kjer se blato uporablja; KMG-MID je identifikacijska številka 
kmetijskega gospodarstva iz Registra kmetijskih gospodarstev, ki ga vodi Ministrstvo za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano; 

 
6. Preveritev pogojev ustreznega čiščenja komunalne odpadne vode iz predpisa, ki ureja emisijo 

snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav: 
a. preveritev spoštovanja prepovedi, pogojev in omejitev glede odvajanja očiščene 

komunalne odpadne vode;  
b. preveritev ustreznosti delovanja male komunalne čistilne naprave; v ta namen se 

delovanje male komunalne čistilne naprave preveri z vizualnim pregledom, in sicer se 
opravi vizualni pregled in/ali zapis o: 
 stanju delovanja male komunalne čistilne naprave ob prihodu (deluje kontinuirano, v 

stanju mirovanja, zračenja da/ne, alarm, smrad, drugo), 
 notranjosti male komunalne čistilne naprave (skorja, pene, smrad, ne meša, drugo), 
 opravljenih delih, uporabi blata in zaznanih nepravilnostih (okvarah ali drugih 

prekinitvah obratovanja), izrednih razmerah in času njihovega trajanja v času od 
zadnje ocene obratovanja, 

 podatkih oseb, prisotnih pri pregledu delovanja male komunalne čistilne naprave 
(upravljavca in/ali lastnika), 

 podatkih in informacijah, podanih s strani prisotnih oseb (informacije o njihovi oceni 
delovanja male komunalne čistilne naprave, zaznanih nepravilnostih, težavah, njihovih 
vprašanjih in drugo), 

 hrambi dokumentacije in podatkov v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi pri 
odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav, in sicer dokumentacije 
in podatkov o opravljenih delih, ravnanju z blatom in morebitnih izrednih dogodkih, 
zlasti podatkov o morebitnih nepravilnostih (okvarah ali drugih prekinitvah 
obratovanja), izrednih razmerah in času njihovega trajanja; 

 
7. Izdela se popis vseh referenčnih dokumentov, zlasti še: 

a. izjave o skladnosti male komunalne čistilne naprave s standardi,  
b. poročila o testiranju učinkovitosti čiščenja po SIST EN 12566-3, če gre za malo 

komunalno čistilno napravo, ki je kot gradbeni proizvod skladna s tem standardom, 
c. tehnične dokumentacije proizvajalca, 
d. poročila o prvih meritvah, če gre za malo komunalno čistilno napravo, ki ni gradbeni 

proizvod,  
e. drugo; 

 
8. Podatki o osebi, ki je izdelala oceno obratovanja, ter odgovorni osebi izvajalca javne službe. 
 
 
Merila za opredelitev kon ne ocene obratovanja male komunalne istilne naprave z 
zmogljivostjo manjšo od 50 PE 
 
Mala komunalna čistilna naprav z zmogljivostjo manjšo od 50 PE deluje ustrezno, če je vsaka izmed 
vmesnih ocen (DA, NE) pozitivna. 
 
 
  




