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VLOGA ZA VPIS MKČN V EVIDENCO IZVAJALCA JAVNE SLUŽBE IN 
OBVESTILO O ZAČETKU OBRATOVANJA MKČN DO 50 PE (Občina Ig)

(29. člen Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode – Ur. l. RS, št. 98/2015, 76/2017, 
81/2019)

1. PODATKI O UPRAVLJAVCU 
MKČN:

PODATKI O PLAČNIKU STORITEV 
MKČN:
(če je druga oseba kot upravljavec MKČN)

Ime in priimek: Ime in priimek:

Naslov: Naslov:

Tel. številka: Tel. številka:

E-naslov: E-naslov:

Davčna številka: Davčna številka:

2. OSNOVNI PODATKI O MKČN:

Ime in priimek lastnika, naslov:

(ulica, hiš. št., poš. št., pošta)

Občina lokacije MKČN: Občina Ig

Naselje lokacije MKČN:

Št. parcele, k. o.:

Lokacija MKČN: X = Y =

Zmogljivost MKČN (PE): PE

Naziv proizvajalca
tip MKČN - SIST EN:

Datum pričetka obratovanja:

(Kljukica, če so enaki podatki, kot pri upravljalcu MKČN)

(izpolni izvajalec javne službe – Petrol d.d.)

(podatki dobavitelja MKČN)

(podatki dobavitelja MKČN)
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3. NAČIN ČIŠČENJA KOMUNALNE ODPADNE VODE V MKČN IN NAČIN 
ODVAJANJA:

Obkrožiti:

Primarno čiščenje: DA NE

Sekundarno čiščenje: DA NE

Terciarno čiščenje: DA NE

Evidenci prilagam kopijo »Izjave o lastnostih MKČN s standardi SIST EN« (v prilogi): DA NE

Način odvajanja iz MKČN (označiti):

posredno v podzemno vodo (ponikanje), način:

ponikovalnica brez ponikovalnega objekta (npr. jarek)

neposredno v vodotok - obvezno priložite vodno soglasje

Ime vodotoka:

Lokacija iztoka MKČN: X = Y=

(izpolni izvajalec javne službe – Petrol d.d.)

4. PODATKI O RAVNANJU Z ODVEČNIM BLATOM IZ MKČN:

Planirana pogostost odvoza blata v skladu z navodili proizvajalca:

2x letno 1x letno 1x na 2 leti 1x na 3 leta

Prostornina usedalnika blata (m3): m3

Naziv KČN, ki prevzema blato: KČN Ig (Rakovniška ulica 40, 1292 Ig)

5. PRIKLJUČENE STAVBE NA MKČN

HS_MID 
(izpolni izvajalec javne službe)

Naslov stavbe
(ulica, hiš.št., poš. št, pošta)

enak kot 
lastnik

letna 
poraba 
vode (m3)

število 
prebivalcev

1.

2.

3.

4.

S podpisom jamčim o verodostojnosti izpolnjenih podatkov.

Kraj in datum Podpis upravljavca MKČN
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NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE OBRAZCA
Izvajalec javne službe mora skladno z zakonodajo voditi evidenco o malih komunalnih čistilnih napravah 
(MKČN), ki so na območju občine, kjer izvaja javno službo. Podatke, pridobljene iz evidenc, mora vsako leto 
poslati na naslov Agencije RS za okolje (ARSO).

PODATKI O UPRAVLJAVCU:
• Ime in priimek: vpiše se ime in priimek fizične osebe, ki upravlja MKČN
• Naslov: vpiše se naslov fizične osebe (ulico, hišno številko, poštno številko, ime pošte) 
• E-naslov in tel. In davčna številka: vpiše se elektronski naslov, telefonsko številko in davčno številko upravljavca MKČN

PODATKI O PLAČNIKU STORITEV
• V primeru, da upravljavec ni plačnik storitev, se vpiše podatke o plačniku storitev (npr. lastnik MKČN)

OSNOVNI PODATKI O MKČN:
• Ime in priimek lastnika, naslov: vpiše se ime in priimek fizične osebe, ki je lastnik MKČN, oz. se označi kvadratek v 

primeru, če so podatki enaki kot pri upravljavcu MKČN
• Naselje lokacije MKČN, katastrska občina, št. parcele: vpiše se podatke o lokaciji MKČN
• Lokacija MKČN (X, Y): izpolni izvajalec javne službe
• Zmogljivost MKČN (PE): vpiše se zmogljivost MKČN v PE (populacijski ekvivalent) - za koliko enot je MKČN predvidena 

– pridobite od proizvajalca oz. prodajalca
• Naziv proizvajalca in tip MKČN: vpiše se naziv proizvajalca in tip MKČN (razvidno iz spremne dokumentacije). SIST EN 

številko (številko standarda), pridobite od proizvajalca oz. prodajalca, če je vaša MKČN izdelana v skladu s predpisanimi 
standardi

• Datum pričetka obratovanja: vpiše se datum pričetka obratovanja MKČN, oz. datum vgradnje MKČN

NAČIN ČIŠČENJA KOMUNALNE ODPADNE VODE V MKČN IN NAČIN ODVAJANJA
• Primarno čiščenje: MKČN ima prekat/bazen (primarni usedalnik) za zadrževanje večjih delcev, ki se skozi proces čiščenja 

ne razgradijo - mehansko čiščenje (podatek pridobite od proizvajalca oz. prodajalca) - ustrezno obkrožite
• Sekundarno čiščenje: MKČN ima prekat/bazen za biološko razgradnjo komunalne odpadne vode (podatek pridobite 

od proizvajalca oz. prodajalca) - ustrezno obkrožite
• Terciarno čiščenje: MKČN ima prekat/bazen za naknadno - terciarno čiščenje za odstranjevanje dušika in fosforja 

(podatek pridobite od proizvajalca oz. prodajalca) - ustrezno obkrožite 
• Način odvajanja iz MKČN: se ustrezno označi, kam se odvaja prečiščena komunalna odpadna voda iz MKČN

 - Ime vodotoka: se vpiše ime vodotoka, če se prečiščena komunalna odpadna voda iz MKČN odvaja v površinske vode 

 - Lokacija iztoka MKČN: izpolni izvajalec javne službe

PODATKI O RAVNANJU Z ODVEČNIM BLATOM IZ MKČN
• Planirana pogostost odvoza v skladu z navodili proizvajalca: vpiše se planirana pogostost odvoza blata (podatek 

pridobite od proizvajalca oz. prodajalca)
• Prostornina usedalnika blata v m3: vpiše se prostornina usedalnika blata v m3 (podatek pridobite od proizvajalca oz. 

prodajalca)
• Naziv komunalne čistilne naprava (KČN), ki prevzema blato iz MKČN: blato iz območja Občine Ig se odpelje in obdela 

na KČN Ig (Rakovniška ulica 40, 1292 Ig)

PRIKLJUČENE STAVBE:
• HS_MID: izpolni izvajalec javne službe
• Naslov stavbe: vpiše se ulico, hišno številko, poštno številko in ime pošte priključene stavbe; v primeru, da je naslov 

enak kot pri lastniku, se to označi v kvadratku
• Letna poraba vode: vpiše se letna poraba vode v m3

• Število prebivalcev: vpiše se število prijavljenih oseb na tem naslovu


