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1. Uvod 

Priročnik je namenjen planinskim društvom, ki želijo posodobiti svoje planinske 

koče z vgradnjo sodobnih malih bioloških čistilnih naprav (v nadaljevanju: 

MKČN) za odpadne vode. Sestavljen je tako, da investitorja vodi skozi cel 

postopek od prve ideje do polnega obratovanja čistilne naprave. Navodila 

veljajo za MKČN zmogljivosti do 50 populacijskih enot (v nadaljevanju: PE), 

ker v to skupino sodi velika večina naših planinskih koč. 

2. Prvi koraki 

Najprej se mora planinsko društvo na svojih organih odločiti, da izpelje 

investicijo v izgradnjo male biološke čistilne naprave. Običajno se ideja o tem 

oblikuje v vodstvu (predsednik PD, upravni odbor), ki prouči finančne možnosti 

za investicijo, sklep o začetku postopkov pa običajno sprejme zbor članov PD. 

Sledijo prve aktivnosti: 

• na osnovi vloge (PRILOGA 1 – primer za Občino Bohinj) pridobitev 

dokumenta »Lokacijska informacija« na pristojni občini, da je gradnja 

MKČN v skladu s prostorskimi plani občine – v dokumentu so navedene 

tudi ustanove, od katerih si mora investitor pridobiti soglasje za gradnjo, 

• v kolikor PD že ni lastnik zemljišča, na katerem bo zgrajena MKČN, si 

mora to pridobiti (odkup, pogodba z lastnikom,..), 

• izpolnitev vprašalnika (PRILOGA 2), ki podaja ponudnikom čistilnih 

naprav bistvene podatke, na osnovi katerih lahko izberejo primerno 

tehnologijo čiščenja in čistilno napravo tudi pravilno dimenzionirajo. 

 

3. Pridobivanje ponudb 

Izpolnjen vprašalnik pošlje PD skupaj s spremnim dopisom (PRILOGA 3) 

ponudnikom MKČN. Za ponudbo naj zaprosi čim več ponudnikov, saj bo le 

tako možno izbrati med njimi najugodnejšega.  

V seznamu ponudnikov (PRILOGA 4) so z debelejšo pisavo označeni 

ponudniki, ki že imajo referenčne objekte na slovenskih planinskih kočah. 

4. Analiza prispelih ponudb 

Prispele ponudbe sedaj medsebojno primerjamo. V pomoč temu je tabela 

(PRILOGA 5), v katero vnesemo podatke iz različnih ponudb.  
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Najpomembnejši kriteriji za oceno posameznih ponudb so poleg cene še: 

• da je iztok iz MKČN v skladu z zahtevami Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju 

odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav (Ur. l. RS, št. 98/2007 in 

30/2010), 

• da je v ponudbi zajeto ravnanje z blatom in njegova končna dispozicija, 

• da je oskrba koče z energijo zadostna tudi za potrebe MKČN, 

• ali ponudnik razpolaga z dokazilom, da MKČN ustreza standardu SIST EN 12566-3, 

• da se očiščena odpadna voda odvaja posredno v podzemno vodo preko sistema za 

infiltracijo v tla ali pa neposredno v površinsko vodo preko filtrirne naprave, 

• priporočljivo je, da je v ponudbi zajeta dobava in montaža opreme ter zagon naprave, 

• če je nujen prevoz opreme do koče s helikopterjem in/ali žičnico, mora ponudnik 

specificirati tudi velikost in težo posameznih delov opreme, 

• reference na podobnih planinskih objektih. 

Priporočljivo je, da izvede končno primerjavo strokovnjak, ki pozna prednosti, 

pa tudi morebitne slabosti posameznih tehnoloških rešitev. Rezultat analize je 

predlog za enega ali tudi več najboljših ponudnikov. 

Končno odločitev o izbranem ponudniku sprejme na predlog upravnega odbora 

zbor članov PD. 

5. Investicijska dokumentacija, gradbeno dovoljenje  

Pogoje za gradnjo objektov določa Zakon o graditvi objektov ZGO-1 (Ur. l. RS, 

št. 102/04), njegove kasnejše spremembe in dopolnitve ter njegovi podzakonski 

akti.  

V Uredbi o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje (Ur. l. RS, št. 

18/2013) je v Prilogi 2 navedeno, da se uvršča mala komunalna čistilna naprava 

zmogljivosti do vključno 50 PE med enostavne objekte, zmogljivosti od 50 PE 

do vključno 200 PE pa med nezahtevne objekte.  

 

V skladu s 3a. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona  o graditvi 

objektov (ZGO-1B) (Ur. l. RS, št. 126/2007) se gradnja enostavnega objekta 

lahko začne brez gradbenega dovoljenja, enostavni objekti pa se ne smejo 

postavljati v nasprotju s prostorskim aktom.  

 

V skladu s 5. členom ZGO-1B uporabno dovoljenje ni potrebno za začetek 

uporabe nezahtevnega in enostavnega objekta. 
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Za gradnjo nezahtevnega objekta pa je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje. 

V skladu s 74a. členom ZGO-1B je treba zahtevi za izdajo gradbenega 

dovoljenja priložiti le: 

• prikaz lege objekta na zemljišču, tako da je razviden njegov tlorisni 

položaj in oblika na zemljiškokatastrskem prikazu z navedbo odmikov od 

parcelnih mej sosednjih zemljišč, 

• značilne prereze (profile) ter oblikovanje objekta in terena, 

• soglasja pristojnih soglasodajalcev, 

• dokazilo o pravici graditi. 

Po 74c. členu istega zakona se gradbeno dovoljenje za gradnjo nezahtevnega 

objekta izda v skrajšanem ugotovitvenem postopku, po 74č. členu pa velja 

gradbeno dovoljenje za gradnjo nezahtevnega objekta eno leto od njegove 

pravnomočnosti.  

 

6. Naravovarstveni pogoji in soglasja 

 

Glede izdelave potrebne dokumentacije ter pridobivanja naravovarstvenih 

pogojev in soglasij moramo ločiti  med naslednjima primeroma: 

• koča ne leži na območju, ki ima na podlagi predpisov s področja 

ohranjanja narave poseben status, 

• koča leži na območju, ki ima na podlagi predpisov s področja ohranjanja 

narave poseben status. 

 

6.1 Koča ne leži na območju, ki ima poseben status 

Če koča ne leži na območju, ki ima na podlagi predpisov s področja ohranjanja 

naprave poseben status, sicer ni potrebno izdelati investicijske dokumentacije, 

je pa kljub temu zelo priporočljivo izdelati poenostavljeno idejno zasnovo 

projekta (IDZ). V tem primeru je postopek naslednji:  

1. Po razjasnitvi vseh morebitnih odprtih vprašanj sklenitev pogodbe z 

izbranim ponudnikom. V ponudbi oziroma pogodbi morajo biti zajete 

tudi osnovne podloge za potrebna gradbena dela. 

2. Če ponudnik MKČN ne ponudi izvedbe »ključ v roke« si na osnovi teh 

podlog pridobimo ponudbe od izvajalcev gradbenih del, izberemo 

najugodnejšega izvajalca in z njim sklenemo pogodbo o izvajanju 

gradbenih del. Pri tem moramo biti posebej pozorni na sledeče: 
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• če bo MKČN vkopana v tla je zelo pomembna iz vidika stroškov, opreme in 

varovanja okolja struktura tal (nasip, zemlja, kamen, skala,…), 

• če do koče ni ceste, je treba upoštevati, da del ni možno opraviti s težko 

mehanizacijo, 

• kakšen je relief tal (ravno, položno, strmina). 

3. Izdelava idejne zasnove (IDZ). 

 

6.2 Koča leži na območju, ki ima poseben status 

Območja, ki imajo s predpisi na področju ohranjanja narave poseben status, so 

naslednja: 

• varovana območja: posebna varstvena območja in potencialna posebna varstvena 

območja – Natura 2000 

• zavarovana območja, določena z akti o zavarovanjih 

• območja naravnih vrednot državnega ali lokalnega pomena. 

Za gradnjo objektov (tudi za MKČN) na teh območjih je treba pridobiti na 

podlagi 105. in 105.a člena Zakona o ohranjanju narave – ZON-UPB2 (Ur. l. 

RS, št. 96/04) naravovarstvene pogoje in naravovarstveno soglasje. Če 

investitor ne ve zanesljivo ali se koča nahaja v območju s posebnim statusom ali 

ne, lahko pridobi ta podatek na Agenciji RS za okolje, Vojkova 1b, Ljubljana (v 

nadaljevanju: ARSO), informacije pa so tudi na spletni strani www.arso.gov.si 

pod aplikacijo »Atlas okolja«. 

Investitor zaprosi z vlogo ARSO za izdajo naravovarstvenih pogojev 

(PRILOGA 6) in naravovarstvenega soglasja (PRILOGA 7). Vlogama mora 

biti priložena idejna zasnova (IDZ) načrtovanega posega, skladno z določili 

Pravilnika o projektni dokumentaciji (Ur. l. RS, št. 55/08). 

Idejna zasnova mora vsebovati: 

• vodilna mapa, ki mora vsebovati tudi lokacijske podatke 

• lokacijski podatki v vodilni mapi morajo vsebovati: 

� popis zemljiških parcel na katerih je predvidena gradnja 

� navedbo veljavnega prostorskega akta, ki določa rešitve oziroma pogoje za 

gradnjo 

� opis obstoječega in predvidenega stanja 

� popis varovanih območij in varovalnih pasov z navedbo soglasodajalcev 

� popis predvidenih priključkov na infrastrukturo (dimenzije, kapacitete) 

� grafični prikaz lege objekta in zemljišča (tloris in odmiki) 

� grafični prikaz značilnih prerezov (profilov). 
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V kolikor gre za poseg na zavarovanih območjih in na območjih Nature 2000 

ter varovanih območjih, je za vsak poseg v naravo potrebno izvesti presojo 

sprejemljivosti, ki jo na podlagi zahteve ARSO izvede Zavod RS za varstvo 

narave in poda strokovno mnenje glede sprejemljivosti vplivov posega v naravo 

na varovana območja. Po prejemu mnenja mora ARSO v 8 dneh izdati oziroma 

zavrniti izdajo naravovarstvenega soglasja. 

Če se koča nahaja na območju Javnega zavoda TNP, ta tudi sodeluje v postopku 

z izdelavo naravovarstvenega mnenja. Zanj lahko zaprosimo ločeno. 

Na nekaterih področjih je potrebno pridobiti v skladu z 29. členom zakona o 

varstvu kulturne dediščine (Ur. l. RS, št. 16/08) tudi kulturnovarstvene pogoje 

in kulturnovarstveno soglasje. Investitor zaprosi z vlogo Zavod RS za varstvo 

kulturne dediščine oziroma njegovo območno enoto za pogoje (PRILOGA 8) 

in z vlogo (PRILOGA 9) za soglasje. Seznam enot kulturne dediščine, vpisanih 

v register, je na vpogled na pristojni občini. 

7. Gradnja 

Priporočljivo je, da PD določi osebo (ali odbor) za nadzor gradnje. Ta z 

izvajalci sprotno rešuje vsa morebitna vprašanja in skrbi, da poteka gradnja v 

skladu s finančnim načrtom, zakonom o graditvi objektov in dogovorjenimi 

roki. 

8. Zagon naprave in usposabljanje bodočih upravljavcev 

Po končani vgradnji MKČN dobavitelj opreme (če je tako sklenjeno v pogodbi) 

izvede zagon naprave. Zelo priporočljivo je, da zagonu (po možnosti tudi 

montaži) prisostvujejo bodoči upravljavci naprave, ki jih mora dobavitelj 

poučiti o delovanju naprave, potrebnem nadzoru in vzdrževanju. 

Po zagonu preda dobavitelj opreme investitorju dokumentacijo o MKČN, v 

katero mora vnesti tudi vse spremembe, ki so se morebiti pojavile med montažo 

in zagonom naprave. Po 12. členu Uredbe o spremembah in dopolnitvah uredbe 

o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih 

naprav (Ur. l. RS, št. 30/2010) za malo komunalno čistilno napravo, katere 

zmogljivost je manjša od 50 PE, vodenje obratovalnega dnevnika sicer ni 

potrebno, je pa na osnovi praktičnih izkušenj priporočljivo. Po istem členu 

uredbe pa mora upravljavec v celotnem obdobju obratovanja MKČN hraniti: 

• dokumentacijo o opravljenih delih na MKČN 
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• podatke o ravnanju z blatom 

• 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. 

 

Za začetek uporabe nezahtevnih in enostavnih objektov (torej tudi za MKČN 

zmogljivosti pod 50 PE) uporabno dovoljenje ni potrebno. 

9. Nadaljnji letni pregledi in vzdrževanje naprave 

Redno vzdrževanje naprave iz strani investitorja se izvaja po pismenih navodilih 

dobavitelja opreme. Priporočljivo pa je, da enkrat letno (ali na dve leti) izvede 

temeljit pregled tudi dobavitelj opreme. 

10. Ravnanje z blatom iz MKČN 

Eden glavnih problemov pri čiščenju odpadne vode je odstranjevanje blata, ki se 

zbira v primarnem usedalniku in ga je treba občasno (običajno enkrat letno) 

odstraniti iz MKČN.  

Po 7. členu Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne 

vode (Ur. l. RS, št. 88/2011) mora za MKČN, manjšo od 50 PE, njen 

upravljavec zagotoviti prevzem blata z uporabo storitev javne službe. Po istem 

predpisu mora pristojna občina v svojem občinskem predpisu določiti tudi 

obseg in način izvajanja javne službe za prevzem neobdelanega blata iz MKČN, 

z zmogljivostjo manjšo od 50 PE, do katerih dostop z motornim vozilom ni 

mogoč. Prevzem blata mora biti najmanj enkrat na tri leta, blato pa se obdela na 

komunalni ali skupni čistilni napravi. 

11. Izdelava ocene obratovanja in izvedba prvih meritev 

V skladu s 13. členom uredbe iz prejšnjega poglavja mora izvajalec javne 

službe  za MKČN, z zmogljivostjo manjšo od 50 PE, zagotavljati prve meritve 

ali izdelavo ocene obratovanja.  

11.1. Izdelava ocene obratovanja namesto prvih meritev ali obratovalnega 

monitoringa 

Oceno obratovanja na predpisanem obrazcu izdela izvajalec javne službe za 

vsako malo komunalno čistilno napravo, izdelano skladno s standardom SIST 

EN 12566-3 (sestavljene čistilne naprave). Ocena obratovanja nadomešča prve 
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meritve in obratovalni monitoring v skladu z 11. členom Pravilnika o prvih 

meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda ter o pogojih za njegovo 

izvajanje (Ur. l. RS, št. 54/2011). Ocena obratovanja se naredi po Prilogi 3 

pravilnika »Navodilo za izdelavo ocene obratovanja za malo komunalno čistilno 

napravo z zmogljivostjo manjšo od 50 PE« (PRILOGA 10) in na obrazcu v 

prilogi 4 pravilnika »Ocena obratovanja male komunalne čistilne naprave z 

zmogljivostjo manjšo od 50 PE (PRILOGA 11). Po preglednici iz Priloge 1 

pravilnika je potrebno izdelati eno oceno obratovanja vsake tretje leto. 

Za MKČN do 50 PE, ki ima kot gradbeni proizvod izjavo o skladnosti, da 

ustreza standardom za male komunalne čistilne naprave, se v skladu s 5. členom 

Uredbe o spremembah in dopolnitvah uredbe o emisiji snovi pri odvajanju 

odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav (Ur. l. RS, št. 30/2010) 

mejne vrednosti parametrov odpadne vod določi v tem standardu! 

11.2. Izdelava ocene obratovanja namesto izvedbe obratovalnega monitoringa 

Za malo komunalno čistilno napravo z zmogljivostjo manjšo od 50 PE, ki ni 

skladna s standardi iz uredbe o MKČN (ni izdelana v skladu s standardom SIST 

EN 12566-3), se pri izdelavi ocene obratovanja, ki se naredi namesto 

obratovalnega monitoringa, upoštevajo rezultati prvih meritev. Prve meritve se 

izvedejo v skladu z 8. členom pravilnika po vzpostavitvi stabilnih obratovalnih 

razmer, vendar ne prej kakor v treh in ne pozneje kakor v devetih mesecih po 

prvem zagonu naprave. V skladu s Prilogo 1 Uredbe o emisiji snovi pri 

odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav (Ur. l. RS, št. 

98/2007 in 30/2010) obsegajo prve meritve merjenje kemijske potrebe po kisiku 

(KPK) in biokemijske potrebe po kisiku (BPK5) na iztoku iz male komunalne 

čistilne naprave. 



 
Občina Bohinj 

Občinska uprava 

 

Triglavska cesta 35, 4264  Bohinjska Bistrica tel: 04-577-01 00   fax: 04-572-18-64 

 e-mail:  obcina@bohinj.si 

 

 

Vloga za izdajo LOKACIJSKE INFORMACIJE 

za gradnjo objektov oziroma izvajanje drugih del na zemljiščih ali objektih 
 

1. Podatki o vlagatelju: 
 
 

Vlagatelj (ime in priimek / naziv, naslov, telefon): 

 
 

Lastnik zemljišča / investitor (ime in priimek, naslov): 

 

2. Podatki o nepremičnini: 

Katastrska občina Parcelna številka Vrsta zgrajenih objektov na zemljišču 

   

 

3. Podrobnejši namen izdaje potrdila iz prostorskih načrtov občine Bohinj( obvezno prekrižajte 

in dopišite) 

a) Vrste gradenj in drugih del: 

� gradnja novega objekta 

� dozidave, nadzidave obstoječih objektov 

� rekonstrukcija 

� odstranitev objekta 

� investicijsko vzdrževalna dela 

� sprememba namembnosti objekta (navedite staro in novo namembnost): 

  _________________________________________________________________________ 

 

b) Vrste objektov glede na namembnost (ustrezno prekrižajte in navedite kateri): 

� stanovanjska stavba 

 

� objekt, ki služi kmetijski dejavnosti : (navedite)___________________________________ 

 

� objekt za potrebe proizvodnje:(navedite dejavnost in vrsto objekta)    

__________________________________________________________________________ 

� objekti za potrebe storitev in družbenih dejavnosti (navedite dejavnost in vrsto objekta) 

__________________________________________________________________________ 

 

� infrastrukturni objekt:(navedite)________________________________________________ 

 

� Drugo:(navedite)____________________________________________________________ 
 

4. Kopija iz veljavnega prostorskega izvedbenega akta    DA NE 

 

Datum:  

 

Podpis:  
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TAKSA: 

⇒ Plačilo upravne takse je vezano na posamezno obravnavano parcelo. 

⇒ Na podlagi Zakona o upravnih taksah ( Uradni list RS, št. 106/10 – UPB5) tarifna številka 37, je za 

izdajo lokacijske informacije potrebno plačati upravno takso v vrednosti 22,66 EUR v gotovini ali na 

transakcijski račun Občine Bohinj št.: SI56 0120 4404 0309 165, sklic: 11 75035-7111002-2011, namen 

nakazila: plačilo upravne takse.  

⇒ Na podlagi 16. člena Zakona o upravnih taksah lokacijske informacije ni mogoče vročiti taksnemu 

zavezancu dokler ne poravna takse, vključno s takso za opomin. 



 
 

Vprašalnik  
za projekt 

izgradnje male čistilne naprave za odpadne vode na planinski koči 
 

 
1. Podatki o lastniku objekta (investitorju) 
 
Lastnik:  .................................................................................................................. 
Naslov:  .................................................................................................................. 
Tel., fax, e-mail: .................................................................................................................. 

 
2. Lokacija gradnje 
 
Naziv objekta: ................................................................................................................... 
Naslov:  ......................................................................................................................... 
Tel., fax, e-mail: ................................................................................................................... 
Parc. št.:  ................................................................................................................... 
Kat. obč.:  ................................................................................................................... 
 
3. Dosegljivost 

 
�  Dovoz možen z osebnim – tovornim vozilom 
�  Oskrba z žičnico (.............kg max. koristni tovor) 
�  Oskrba s helikopterjem (……….kg max. koristni tovor) 
�  Dostop iz ....................................preko....................................ur peš hoje................. 
�  Ostalo ........................................................................................................................ 

 
4. Ravnanje z odpadno vodo 

 
�  Greznica, št. prekatov............................, skupni koristni volumen...............m3  
�  Zbirna jama...................... m3 
�  Ponikovalnica 
�  Odvajanje v vodotok 
�  Ostalo......................................................................................................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skica: 



 
5. Oskrba z vodo 

 
�  Oskrba iz javnega vodovoda  
�  Oskrba iz lastnega izvira na parc. št. ........................, k.o. ........................................ 
�  Oskrba iz izvira lastnika............................................................................................. 

........................................ na parc. št. ........................, k.o. ..................................... 
�  Ostalo......................................................................................................................... 

(predložitev katastrskega načrta z vrisanim vodooskrbnim sistemom) 
 
6. Viri vode/pitne vode v bližini objekta 

 
V oddaljenosti ................m pod in ................m levo in desno od planirane čistilne naprave 
ni nobenih ugotovljenih izvirov vode oziroma pitne vode. 
 
Navedba virov vode/ pitne vode, ki se nahajajo v krogu 1000 m: 
.................................................................................................................. 
.................................................................................................................. 
.................................................................................................................. 
 (predložitev katastrskega načrta z vrisanimi viri vode/pitne vode) 
 
7. Vodovarstveni pasovi na območju objekta 

 
�  Da, in sicer:        1(najožji)  2 (ožji)  3 (širši)  4 (vplivni)    
�  Ne 

 
8. Preskrba z energijo 

 
�  Priključitev na javno električno omrežje    
�  Lastna hidroelektrarna 
�  Generator el. energije, ki uporablja gorivo .......................moč…………………. 
�  Sončne celice število…………….skupna instalirana moč……………………….. 
�  Energija vetra 

 



�  Plin 
�  Ostalo ........................................................................................................................ 
�  El. energija je omejitveni faktor za čistilno napravo 
�  El. energija ni omejitveni faktor za čistilno napravo 

 
9. Sestava tal v območju ponikanja 

 
V področju ponikanja odpadne vode je sestava tal po navedbah lastnika (investitorja) 
naslednja: 
.................................................................................................................................................
................................................................................................................................................. 
V področju ponikanja odpadne vode je sestava tal po navedbah hidrogeologa naslednja: 
.................................................................................................................................................
................................................................................................................................................. 
 
10.   Števec porabe vode 

 
�  Da, poraba na leto (sezono)..................................................    
�  Ne 
�  Ocena porabe vode na dan povprečno……………….maksimalno……………… 

 
11.   Odvajanje odpadne vode v vodotok 

 
�  Ime vodotoka    
�  Najmanjši pretok vode v vodotoku v l/s ................................................................... 
�  Največja količina odpadne vode, speljana v vodotok v l/s ....................................... 
�  Ime in naslov ribiške družine, ki ima v upravljanju vodotok 

............................................................................................................................... 
 
12.   Opremljenost koče s sanitarnimi napravami 

 
�  Suha stranišča     št. ................................. 
�  Stranišča na izplakovanje  št. ................................. 
�  Pisoarji       št. ................................. 
�  Tuši        št. ................................. 
�  Umivalniki      št. ................................. 
�  Pomivalna korita    št. ................................. 
�  Pomivalni stroji     št. ................................. 
�  Ostalo (bideji, trokadera, ...)  št. ................................. 

 
13.   Število obiskovalcev - skupno 

 
�  Stalni prebivalci (osebje)   št. oseb ......................... 
�  24- urni gostje (nočitve)   št. oseb ......................... 
�  Dnevni gostje (kratek obisk)  št. oseb ......................... 
�  Dnevni gostje (daljši obisk)  št. oseb ......................... 

 



 
14.   Število obiskovalcev po dnevih v tednu 

 
 Stalni prebivalci 

(osebje koče) 
Nočitve Dnevni gostje 

(kratek obisk) 
Dnevni gostje 
(daljši obisk) 

Ponedeljek     
Torek     
Sreda     
Četrtek     
Petek     
Sobota     
Nedelja     
V celi sezoni     
 
15.   Čas odprtja koče 

 
Od ............................ do ............................. skupaj dni ..................................... 
Od ............................ do ............................. skupaj dni ..................................... 
Od ............................ do ............................. skupaj dni ..................................... 
Od ............................ do ............................. skupaj dni ..................................... 
 
Stranka potrjuje v vprašalniku navedene podatke in pooblašča podjetje ( projektanta) 
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
da izdela zanjo idejni projekt čiščenja odpadne vode iz planinske koče. 
 
 
 
 
.........................     Žig        ......................................
 (Datum)              (Podpis stranke)   
 

 
 
Dobrodošle priloge: 

- Fotografije koče z okolico 
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Planinsko društvo………………….    Kraj in datum 

(Naslov PD) 

 

 

tel.  

fax  

e-mail:         

 

 

Ime firme (ponudnika MKČN) 
 

 

 

Zadeva: Ponudba za  malo biološko čistilno napravo 

 

 
Prosimo vas, da nam pošljete ponudbo za  malo biološko čistilno napravo za odpadne vode iz 

naše planinske koče……………………………………………………………. 

 

Ponudba naj obsega tudi naslednje: 

• Kratek opis tehnologije čiščenja odpadne vode. 

• Izmere naprav in podatke o materialih, iz katerih so zgrajene. 

• Navedbo vseh porabnikov el. energije in njihove nazivne moči. 

• Izjavo o tehnični garanciji za elektro-strojno opremo in posode. 

• Izjavo o tehnološki garanciji za iztok iz čistilne naprave. 

• Izjavo, da v koči in neposredni bližini koče v času obratovanja naprave ne bo zaznati 

neprijetnih vonjav (smradu). 

• Načrt naprave (tloris in naris). 

• Navedbo o letni količini blata, ki se mora odstraniti iz planinske koče. 

• Dokazilo o tem, da čistilna naprava ustreza standardu SIST EN 12566-3 ali da bodo 

izvedene prve meritve KPK in BPK5, ki bodo dokazale, da je iztok čistilne naprave v 

skladu s predpisi.. 

• Cene za napravo, dobavo  in montažo (brez DDV ali/ in z DDV). 

• Ceno za kasnejše redne kontrolne preglede (1x letno za pet let).  

• Popis gradbenih del in okvirno ceno za gradbena dela. 

• Navedbo vaših referenčnih objektov (planinske koče, objekti na primerljivih 

nadmorskih višinah,…). 

 

Potrebni podatki za dimenzioniranje čistilne naprave so razvidni iz priloženega vprašalnika.  

 

Dobava in montaža sta predvideni v ………………………. 

 

Ponudbo pričakujemo v čim krajšem času, najkasneje pa do……………………..  

 

Ponudbo pošljite na naslove: 

- Planinsko društvo…………………………e-mail…………………. 

- PZS – Svetovalna pisarna, Dvorakova 9, p.p. 214, 1001 Ljubljana,                         

e-mail klemen.petek@pzs.si 
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Če imate vprašanja, nas lahko pokličete na tel. št.: 

• ………………………………, predsednik PD 

• 040 852 616  Drago Dretnik, PZS 

 

Lep planinski pozdrav! 

 

         Predsednik PD………….. 

 

 

 

Priloge: 

• izpolnjen vprašalnik za ………………….. 

• fotografija planinske koče………………… 
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NASLOVI NEKATERIH PONUDNIKOV ČISTILNIH NAPRAV  

 
Navedeni so tisti proizvajalci čistilnih naprav oziroma zastopniki tujih proizvajalcev, ki se 
odzivajo na povpraševanja planinskih društev za gradnjo manjših čistilnih naprav. Pravne 
osebe so navedene po abecednem redu. Z debelimi črkami so označeni ponudniki, ki že imajo 
kakšno referenčno napravo na naših planinskih kočah. 
 
1. ARMEX ARMATURE d.o.o. 

Ljubljanska 2A 

1295 Ivančna Gorica 

info.armex@siol.net 
 
2. Aqua Tehnika Maribor d.o.o. 

Pesniški dvor 5 
2211 Pesnica pri Mariboru 
mihaela@at-maribor.si 

 
3. CID Čistilne naprave d.o.o. 

Ul. Istrskega odreda 1 

6000 Koper 

info@cid-cn.si 
 
4. COMTEH d.o.o. 

Vinica 42c 

8344 Vinica 

info@comteh.si 

 

5. Dr. DUHOVNIK d.o.o. 

Seničica 17b 

1215 Medvode 

info@dr-duh.si 
 
6. EKLOGIT d.o.o. 

Limbuška cesta 2 
2341 Limbuš 
info@eklogit.si 

 
7. EKPRO d.o.o. (rastlinske čistilne naprave)  

Dražen vrh – del 52 
2233 Sv. Ana v Slovenskih goricah 
drago@ekpro.eu 
 

8. Envita d.o.o. 

Vrhovci c. IV/4 

1000 Ljubljana 

envita@siol.net 
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9. Eurogent Mihaela Vrzel s.p. 
Kaniža 16 
2212 Šentilj v Slovenskih goricah 
info@eurogent.net 

 
10. F3M Levstek in družbeniki 

Podgorica 86 
1231 Ljubljana - Črnuče 

 
11. Gramat Gril d.o.o. 

Rožna dolina 9 
1290 Grosuplje 
info@gramat-gril.si 

 

12. Ing H2O 

Wassertechnik 

Ing. Hubert Ofner 

Kleinfeiting 24 

A – 8413 St. Georgen a.d. Stiefing 

ofner@ofner.cc 

 
13. IPI d.o.o. 

Zg. Negonje 36d 
3250 Rogaška Slatina 
info@ipi-rogaska.si 

 
14. Karner d.o.o. 

V Murglah 177 
1000 Ljubljana 

 
15. LIMNOS d.o.o. (rastlinske čistilne naprave) 

Požarnice 41 

1351 Brezovica pri Ljubljani 

info@limnos.si 
 
16. ONO d.o.o. 

Jadranska c. 27 
2000 Maribor 
ono@triera.net 

 
17. ProSIGMA d.o.o. 

PE Maribor 

Lackova 78 

2000 Maribor 

info.mb@prosigma.si 

 

18. Regeneracija d.o.o. 

Alpska cesta 43 

4248 Lesce 

mircab@regeneracija.si 
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19. SEPARAT d.o.o. 

Borova vas 21 
1000 Maribor 
info@separat.si 
 

20. SEZAM d.o.o. 
Ljubljanska cesta 77/b 
2327 Rače 
sezam@triera.net 

 
21. Steinbacher & Steinbacher ZT GmbH  (rastlinske čistilne naprave) 

Breitwies 16 

5303 Thalgau 

Avstrija 

salzburg@steinbacher.co.at 
 
22. TIBA AUSTRIA GmbH 

Gewerbegebiet Stangersdorf 10, Top 12 

8403 Lebring 

Avstrija 

office@tibanet.com 
 



OSNOVNI PODATKI IZ PONUDB ZA MBČN ……………………
Stolpec1 Ponudnik 1 Ponudnik 2 Ponudnik 3                          

 Tip

Tehnologija
Kapaciteta v PE 60

Izvedba bazenov

Obstoječa greznica vključena

Montaža vključena

Kaj ni vključeno v ceno

Letna količina blata

Ravnanje z blatom

Garancija tehnična

Garancija tehnološka

Skladnost s SIST EN 12566-3

Infiltracija v tla vključena

Instalirana skupna moč

Poraba energije

Električni priključek

Rok dobave po podpisu pogodbe

Deli nad zemljo

Plačilni pogoji

Cena naprave z dobavo in montažo 

(brez DDV)

Skupna cena (z DDV)

Ocena gradbenih del (brez DDV)

Število helikopterskih prevozov

Cena helikopterskih prevozov

Veljavnost ponudbe

Reference (plan. koče)

Prednosti

Slabosti
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__________________________ 
 
__________________________ 
 
__________________________ 
(osnovni podatki o investitorju) 
 
 
 
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje  
Agencija Republike Slovenije za okolje 
Vojkova 1b 
1001 Ljubljana 
 
 
 
 

VLOGA ZA PRIDOBITEV NARAVOVARSTVENIH POGOJEV 
po 105. oz. 105a. členu Zakona o ohranjanju narave  

(Uradni list RS, št. 96/04 – ZON-UPB2, 61/06 – ZDru-1, 32/08 – odlUS in 8/10 - ZSKZ-B) 
 

 
 
 
I. PODROBNEJŠI PODATKI O INVESTITORJU: 
 
 
1. investitor 

 
ime in priimek (za fizične osebe) oz. naziv firme (za pravne osebe): ______________________ 

____________________________________________________________________________ 

ulica, poštna številka, kraj: ______________________________________________________ 

telefon / fax:: _________________________________________________________________ 

e-naslov: ___________________________________________________________________ 

 
2.   pooblaščenec 
  

ime in priimek (za fizične osebe) oz. naziv firme (za pravne osebe): ______________________ 

____________________________________________________________________________ 

ulica, poštna številka, kraj: ______________________________________________________ 

telefon / fax: __________________________________________________________________ 

e-naslov:_____________________________________________________________________ 
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II. PODATKI O POSEGU: 
 
1. Vrsta nameravanega posega (ustrezno obkrožite ali dopišite):  
 

• gradnja novega objekta 

• odstranitev obstoječega objekta 

• nadomestna gradnja 

• sprememba namembnosti objekta 

• rekonstrukcija objekta 

• prizidava 

• nadzidava 

• legalizacija 

• drugi posegi: _____________________________________________________________ 
 
 
2. Namen rabe (stanovanjski, počitniški, kmetijski, industrijski ali drugi objekti oziroma posegi - 

kratek opis nameravanega posega): 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
 
3. Opredelitev lokacije nameravanega posega :  
 

• parcelna številka: __________________________________________________________  

• k.o.:                      __________________________________________________________ 

• občina:                 __________________________________________________________ 

• kraj:                      __________________________________________________________ 
 
                                                                                   
III. VLOGI  PRILAGAMO NASLEDNJE DOKUMENTE (ustrezno obkrožite): 
 

a) idejno zasnovo posega (izdelano v skladu s Pravilnikom o projektni in tehnični 
dokumentaciji (Uradni list RS, št. 66/04 in 54/05),  

b) pooblastilo o zastopanju (če vlaga vlogo pooblaščenec); 
c) drugo: ________________________________________________________________ 

 
 
Vsa dokumentacija se kot dokumentarno gradivo hrani pri upravnem organu v skladu z Uredbo o 
upravnem poslovanju (Uradni list RS, št. 20/05, 106/05, 30/06, 86/06, 32/07, 63/07, 115/07, 122/07 
- popr., 31/08, 35/09, 58/10). 
 

Izdaja naravovarstvenih pogojev je po 51. členu Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 
102/04-ZGO-1-UPB1, 14/05-ZGO-1-UPB-1-popravek, 93/05-ZVMS, 111/05-OdlUS, 102/06-OdlUS, 
126/07, 108/09, 61/10 –ZRud-1 in 76/10 – ZRud-1A in 20/11 - OdlUS), takse prosto.  
  
 
 
________________________________ 
                    (kraj in datum) 

podpis: 
 

__________________________________ 
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__________________________ 

 
__________________________ 
 
__________________________ 
(osnovni podatki o investitorju) 
 
 
 
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje  
Agencija Republike Slovenije za okolje 
Vojkova 1b 
1001 Ljubljana 
 
 
 

 
VLOGA ZA PRIDOBITEV NARAVOVARSTVENEGA SOGLASJA 

po 105. oz. 105a. členu Zakona o ohranjanju narave  
(Uradni list RS, št. 96/04 – ZON-UPB2, 61/06 – ZDru-1, 32/08 – odlUS in 8/10 - ZSKZ-B) 

 
 
 
 

I. PODROBNEJŠI PODATKI O INVESTITORJU: 
 
1. investitor 

 
ime in priimek (za fizične osebe) oz. naziv firme (za pravne osebe): _____________________ 

ulica, poštna številka, kraj: _____________________________________________________ 

telefon / fax: _________________________________________________________________ 

e-naslov: ___________________________________________________________________ 

 
2.   pooblaščenec 
  

ime in priimek (za fizične osebe) oz. naziv firme (za pravne osebe): ______________________ 

ulica, poštna številka, kraj: ______________________________________________________ 

telefon / fax: _________________________________________________________________ 

e-naslov:____________________________________________________________________ 

 
 
 
II. PODATKI O POSEGU: 
 
 
1. Navedba številke že izdanih naravovarstvenih pogojev ter opis kako in kje so upoštevani pri 

izdelavi projektne dokumentacije: 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________  
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III. VLOGI  PRILAGAMO NASLEDNJE DOKUMENTE (ustrezno obkrožite): 
 

a) dopolnjena idejna zasnova (za enostavni objekt) oziroma tisti načrt ali del projekta za 
pridobitev gradbenega dovoljenja, ki je v zvezi s predmetom soglašanja (za manj 
zahtevni in zahtevni objekt); 

b) originalni izvod izdanih naravovarstvenih pogojev; 
c) pooblastilo o zastopanju (če vlaga vlogo pooblaščenec); 
d) drugo:_________________________________________________________________ 

 
 
 
Vsa dokumentacija se kot dokumentarno gradivo hrani pri upravnem organu v skladu z Uredbo o 
upravnem poslovanju (Uradni list RS, št. 20/05, 106/05, 30/06, 86/06, 32/07, 63/07, 115/07, 122/07 
- popr., 31/08, 35/09, 58/10). 
 
 
Naravovarstveno soglasje je po 51. členu Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04-
ZGO-1-UPB1, 14/05-ZGO-1-UPB-1-popravek, 93/05-ZVMS, 111/05-OdlUS, 102/06-OdlUS, 
126/07, 108/09, 61/10 –ZRud-1 in 76/10 – ZRud-1A in 20/11 - OdlUS), takse prosto.  
 
 
 
 
 
 
________________________________ 
(kraj in datum) 
 
 

 
podpis: 

 
__________________________________ 
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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. 
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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: 
 
 

 

 
 
 




