NAKUP IN VGRADNJA
MALE KOMUNALNE ČISTILNE NAPRAVE
KDAJ NI DOVOLJENO ODVAJANJE ODPADNIH VOD V MALE KOMUNALNE ČISTILNE
NAPRAVE IN KAJ TAKRAT?





Odvajanje v MKČN ni dovoljeno na območjih, kjer velja prepoved odvajanja v površinske
in podzemne vode (predvsem na območjih vodovarstvenih pasov);
Kadar obstajajo posebne razmere, ki lahko negativno vplivajo na delovanje MKČN, kot so
posebne geografske razmere ali nestalno naseljene stavbe je izjemoma dovoljeno
odvajanje odpadnih vod v nepretočno greznico.
Odpadne vode se v nepretočno greznico lahko odvajajo tudi na območju poselitve do
izgradnje kanalizacije na območjih, kjer predvidena izgradnja javne kanalizacije ne poteka
sočasno z izgradnjo stavbe.

KAJ MORAM VEDETI PRED NAKUPOM MALE KOMUNALNE ČISTILNE NAPRAVE (MKČN)?


MKČN mora biti skladna z evropskimi standardi (seznam skladnih MKČN je objavljen na
spletni strani GZS –
http://www.gzs.si/slo/panoge/zbornica-komunalnega -gospodarstva/55005 )



zmogljivost MKČN mora ustrezati dejanski obremenitvi,



iztok iz MKČN je lahko urejen le na 2 načina (beri: KAKO MORAM UREDITI IZTOK IZ
MKČN?),



lastnik MKČN je odgovoren za pravilno delovanje MKČN.

KATERO DOKUMENTACIJO MORA PRODAJALEC MKČN OB NAKUPU PREDLOŽITI KUPCU?


ES IZJAVA O SKLADNOSTI (EC Declaration of conformity) s strani proizvajalca napisana v
slovenskem jeziku,



TEHNIČNA DOKUMENTACIJA PROIZVAJALCA,



POROČILA O TESTIRANJU skladno s standardom SIST En 12566-3:2005+A 1 :2009 ALI
POROČILO O PRVIH MERITVAH, ki jih je izvedel pooblaščen izvajalec (samo za rastlinske
čistilne naprave).

OBVEZNOST PRIDOBITVE SOGLASIJ


Če leži zemljišče, na katerem naj bi bila zgrajena nepretočna greznica ali MKČN, na
območju, ki je s posebnimi predpisi opredeljeno kot varovalni pas objekta gospodarske
javne infrastrukture, ali na območju, ki je s posebnimi predpisi opredeljeno kot varovano
območje (tudi oziroma predvsem vodovarstvena območja), mora investitor pred
začetkom gradnje takšnega objekta pridobiti pisno soglasje pristojnega organa oziroma
službe.

KAKO PRIDOBIM VODNO SOGLASJE?


VODNO SOGLASJE izda Agencija Republike Slovenije za okolje. Na njihovi spletni strani
www.arso.gov.si., pod kategorijo VODE; Urejanje voda; Vodno soglasje; se nahaja Vloga
za pridobitev projektnih pogojev ali pogojev za druge posege v prostor. Ko projekt
uskladite s projektnimi pogoji lahko oddate Vlogo za izdajo vodnega soglasja, ki se nahaja
na isti strani.

KAKO MORAM UREDITI IZTOK IZ MKČN ?


Očiščena voda iz MKČN se odvaja po ZAPRTEM kanalu v površinsko celinsko vodo ali
ponika preko objekta za ponikanje.



Če se očiščena voda iz MKČN odvaja v površinsko celinsko vodo se kot površinska celinska
voda štejejo le vodotoki, ki so v ATLASU OKOLJA
(http://gis.arso.gov.si/atlasokolja/profile.aspx?id=Atlas_Okolja-AXL@Arso)
vrisani s črtano ali polno modro črto. Če vodotok ni vrisan v Atlasu okolja je vanj
prepovedano odvajati očiščene vode iz MKČN. Za odvajanje vode neposredno v vodotok
je potrebno pridobiti vodno soglasje s strani Agencije RS za okolje.



Očiščeno vodo je PREPOVEDANO ODVAJATI V JAREK ALI ODPRTI KANAL!



Če se očiščena voda iz MKČN odvaja preko objekta za ponikanje, mora ta ustrezati
evropskemu standardu SIST-TP CEN/TR 12566-2:2005, na zemljišču pa mora biti
dovoljeno ponikanje, kar je razvidno iz poročila geomehanika.

KAJ MORAMO STORITI, DA SEM OPROŠČEN 90 % OKOLJSKE DAJATVE?


Lastnik MKČN kontaktira izvajalca javne gospodarske službe odvajanje in čiščenje
komunalne in padavinske odpadne vode in sam ali na poziv predloži dokumentacijo, ko jo
je pridobil od prodajalca (izjava o skladnosti, tehnično dokumentacijo in poročila o prvih
meritvah ali poročila o testiranju učinkovitosti po standardu).
Delavec izvajalca gospodarske javne službe opravi terenski pregled MKČN in napiše
zapisnik o pregledu. Izvedejo se tudi meritve za določitev geografskih koordinat lege
MKČN.



Lastnik MKČN s KSP Hrastnik, d.d. podpiše pogodbo o odstranjevanju blata iz MKČN.



Na podlagi zapisnika se napiše Ocena obratovanja MKČN. Če je MKČN skladna (izvedba,
delovanje) z Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz MKČN (Uradni list
Republike Slovenije, št. 98/2007, 30/2010) je Ocena obratovanja MKČN pozitivna.



Na podlagi Ocene obratovanja MKČN je lastnik MKČN oproščen 90 % okoljske dajatve.



Veljavnost Ocene obratovanja MKČN je 3 leta. Po izteku veljavnosti se izdela nova Ocena
obratovanja MKČN po zgoraj opisanem postopku.

KONTAKT:
telefon: 041-516-022
e-mail: franci.mastnak@ksp-hrastnik.si
FRANCI MASTNAK, inž.meh.
Hrastnik, januar 2013

