
Male komunalne  
Ëistilne naprave,

manjπe od 50 PE



Oceno obratovanja izdela izvajalec javne sluæbe. Njena izdelava 
obsega:

·	pridobitev podatkov o MK»N;
·	terenski ogled, pri katerem se preverijo obratovanje in 

vzdræevanje naprave, dokumentacija in iztok oËiπËene odpad-
ne vode iz MK»N.

Zmogljivost Ëistilnih naprav se podaja v populacijskih 
ekvivalentih (PE). PE je enota za obremenjevanje voda 
z odpadno vodo, ki jo v povpreËju ustvari ena oseba v 
enem dnevu.

MK»N z zmogljivostjo ËiπËenja, manjπo od 50 PE, 
niso del javne infrastrukture in so v lasti lastni-
kov stavb, iz katerih se odpadna voda odvaja. Za 
upravljanje in vzdræevanje teh naprav so pristojni 
lastniki. 

V kanalizacijski odtok ne smemo zlivati olj in ma-
sti, ostankov hrane, topil, Ëistil na osnovi klora, tr-
dnih odpadkov (npr. vate in vatiranih palËk), saj ti 
odpadki zniæujejo uËinek delovanja MK»N in lahko 
celo povzroËijo njeno okvaro.

O odvajanju in ËiπËenju komunalne odpadne 
vode
Urejeno odvajanje in ËiπËenje komunalne odpadne vode je 
pomemben prispevek k zmanjπanju obremenjevanja okolja. 
Slovenska okoljska zakonodaja predpisuje, da morajo lastniki 
objektov na obmoËjih z niæjo gostoto poselitve, kjer ni pred-
videna izgradnja javne kanalizacije, do leta 2017 obstojeËe 
pretoËne greznice zamenjati z malimi komunalnimi Ëistilnimi 
napravami (v nadaljevanju MK»N), manjπimi od 50 PE.

Kako deluje MK»N
MK»N je naprava za ËiπËenje komunalne odpadne vode. V 
MK»N poteka bioloπka razgradnja raztopljenega organskega 
onesnaæenja. OËiπËena voda se odvaja v povrπinsko vodo ali 
ponika. V procesu ËiπËenja nastaja odveËno blato, ki ga je tre-
ba obËasno odstraniti. Odvoz blata mora zagotoviti izvajalec 
javne sluæbe, lastnik oziroma uporabnik pa mora storitev na-
roËiti.

MK»N je urejen in okoljsko sprejemljiv naËin ravnanja s komu-
nalno odpadno vodo, saj izpust oËiπËene vode iz MK»N ne po-
meni veËje obremenitve za okolje. Za doseganje tega cilja pa 
je treba obratovanje MK»N nadzorovati in jo redno vzdræevati.

Vgradnja MK»N zniæa okoljsko dajatev za 
onesnaæevanje okolja
Okoljska dajatev je plaËilo za onesnaæevanje okolja. Viπina 
okoljske dajatve je odvisna od stopnje ËiπËenja odpadne 
vode. Najviπjo, 100-odstotno okoljsko dajatev, plaËujejo 
lastniki obstojeËih pretoËnih greznic, saj njihova uporaba ne 
pomeni ustreznega naËina ËiπËenja komunalne odpadne vode. 
Uporabnikom MK»N, v katerih se izvaja ustrezno ËiπËenje 
komunalne odpadne vode, se okoljska dajatev obraËuna le v 
viπini 10 odstotkov.

MK»N, manjπa od 50 PE, potrebuje oceno 
obratovanja
Za MK»N, manjπo od 50 PE, je treba izdelati oceno obratova-
nja. Ta se opravi po vzpostavitvi stabilnih obratovalnih razmer 
med tretjim in devetim mesecem po prvem zagonu naprave. 
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Koraki pred odloËitvijo o vgradnji MK»N, 
manjπe od 50 PE
PriporoËamo, da:

·	pred nakupom preuËite ponudbo na trgu;

·	preverite reference ponudnika MK»N;

·	preverite, ali ponudnik razpolaga z izjavo o skladnosti, 
iz katere je razvidno, da je bilo pri pristojnem 
organu izdano poroËilo o uËinkovitosti ËiπËenja po 
SIST EN 12566-3*;

·	opravite ogled delujoËe MK»N, Ëe le imate moænost.

* VeË informacij najdete na spletnem mestu Gospodarske zbornice Slovenije
 http://www.gzs.si/slo/panoge/zbornica_komunalnega_gospodarstva/55005
 in na spletnem mestu
 www.vo-ka.si v meniju Informacije/Male komunalne Ëistilne naprave in greznice.

Vzdræevanje in upravljanje MK»N
Za doseganje okoljevarstvenih ciljev z MK»N je treba:

·	preverjati tehniËno brezhibnost MK»N;

·	naroËati odvoz odveËnega blata po navodilih proizvajalca 
oziroma najmanj vsaka tri leta;

·	hraniti dokumentacijo o opravljenih delih na MK»N, o rav-
nanju z blatom ter vseh izrednih dogodkih, ki nastanejo 
zaradi okvar in morebitne prekinitve delovanja;

·	na tri leta pridobiti oceno obratovanja.

Ali ste vedeli, da ...
·	morate pred vgradnjo MK»N pridobiti soglasje izvajalca 

javne sluæbe;

·	lahko oddate vlogo za zniæanje okoljske dajatve, Ëe odva-
jate in Ëistite komunalno odpadno vodo v MK»N;

·	je odlaganje blata iz MK»N in greznic na kmetijske ali dru-
ge povrπine in v javno kanalizacijo prepovedano ter da so 
za ta ravnanja predpisane kazni;

·	je treba blato iz MK»N in greznic tehnoloπko obdelati na 
komunalni Ëistilni napravi;

·	se blato iz MK»N na obmoËju, kjer javno sluæbo izvaja JP 
Vodovod-Kanalizacija, obdeluje na Centralni Ëistilni na-
pravi Ljubljana.

Praznjenje blata iz MK»N  
in izdelavo ocene obratovanja  

lahko naroËite na telefonski  
πtevilki 01 580 82 04  

ali na e-naslovu mkcn@vo-ka.si,  
kjer smo vam na razpolago tudi 

za dodatne informacije.


