OBČINA SVETA ANA
Sv. Ana v Slov. goricah 17
2233 Sv. Ana v Slov. goricah
tel: (02) 729 58 80; e-naslov: obcina@sv-ana.si; splet: www.sv-ana.si

VLOGA ZA IZDELAVO OCENE OBRATOVANJA
MALE KOMUNALNE ČISTILNE NAPRAVE (MKČN) do 50 PE

Izpolni Vlagatelj:
1) Podatki o upravljavcu (lastniku) MKČN
Naziv oz. ime in priimek: _____________________________________________________________
Naslov: ___________________________________________________________________________
Številka in ime pošte: ________________________________________________________________
Kontaktna oseba: ________________________ e-poštni naslov: ____________________________
Tel. št.: __________________
2) Osnovni podatki o MKČN:
Lokacija MKČN : Občina Sveta Ana
Naselje_______________
Naslov (najbližji stanovanjski objekt): _________________________________________
Parcelna številka lokacije MKČN: __________________ k.o. _______________________
Podatki o MKČN:
Naziv proizvajalca MKČN: ___________________________________________________
Tip MKČN: ______________________ Zmogljivost MKČN (v PE): __________________
Datum pričetka obratovanja: ________________ Standard SIST EN št. _____________

Izjava o skladnosti/lastnostih:
DA / NE (ustrezno obkroži) in št. izjave: _________________________________________
Če ni ustrezne izjave o skladnosti (ali izjava ni skladna z zahtevami predpisov) mora stranka naročiti
izvedbo prvih meritev, o izvajanju le-teh pa govori 8. člen Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadne
vode iz malih komunalnih čistilnih naprav (Ur. l. RS št. 98/07 in 30/10).

Način čiščenja v MKČN (ustrezno obkroži):
Mehansko DA / NE

BIOLOŠKO DA / NE

NAKNADNO ČIŠČENJE DA / NE

3) Priključene stavbe na MKČN
Zap. št.
Naslov stavbe ( ulica, hišna številka, poštna številka,
pošta)

Letna
poraba
vode v m3

Število
prebivalc
ev

4) Način odvajanja iz MKČN (iztok):
Obkroži a ali b:
a)
Posredno v podzemno vodo – ponikanje
Mesto iztoka: parcelna številka: ____________ k.o. __________________
Mesto iztoka je v lasti: ___________________________________________
Če upravljalec MČKN ni lastni zemljišča k, mora biti pridobljena ustrezna služnost (številka pogodbe,
datum), ___________________________, ki se priloži vlogi!
b)

Neposredno v površinsko vodo
Naziv površinske vode: ___________________________________

c)

Koordinate iztoka: x ________________

y __________________

5) Ravnanje z odvečnim blatom
Planirana pogostost odvoza v skladu z navodili proizvajalca: _______________________
Prostornina usedalnika MKČN: ______________________________________________
6) Uporabniki, ki so priključeni na MKČN:
Zap. št.
Priimek in ime

Naslov

Prilog: Izjava o skladnosti

Datum vloge: ___________________

Vloga je takse prosta!

Podpis vlagatelja:_______________

