
 
 

Javno podjetje Komunala Črnomelj d.o.o. | Belokranjska c. 24a, 8340 Črnomelj 

davčna številka: 66111889 | matična številka: 5062403 | šifra dejavnosti: 36.000 

telefon: 07 30 61 660 | e-pošta: sprejemna.pisarna@komunala-crnomelj.si 

 

 

 

 

OBRAZEC 2 

 

 

Obvestilo o pričetku obratovanja male komunalne čistilne naprave (MKČN) z 

izjavo o skladnosti MKČN z izdanim soglasjem k priključitvi na MKČN  
 

Podatki o lastniku objekta in MKČN: 

Ime in priimek / pravna oseba  

Naslov stalnega bivališča / naslov pravne osebe  

Poštna številka, kraj      

EMŠO fizične osebe  

Telefonska številka  

Elektronski naslov  

V primeru pravne osebe izpolniti še naslednje podatke 

Davčna številka SI 

Matična številka pravne osebe  

 

 

V nadaljevanju je na vprašanja ustrezno odgovoriti (obkrožiti) – izjava o skladnosti MKČN z izdanim 

soglasjem k priključitvi na MKČN 

1. Lastnik MKČN je upravljalec MKČN   DA      NE 

2. Lokacija MKČN in iztoka je enaka kot predvidena in navedena v izdanem soglasju k priključitvi            DA      NE 

3. Podatki o MKČN so enaki kot predvideni in navedeni v izdanem soglasju k priključitvi   DA      NE 

4. Način odvajanja očiščene odpadne vode iz MKČN je enak kot naveden v izdanem soglasju k  

    priključitvi 
  DA      NE 

V primeru odgovora NE je izpolniti ustrezno enako točko rubrike v prilogi obrazca 2 

 

Ostale informacije in podatki o predloženi dokumentaciji za malo komunalno čistilno napravo 

Dobavitelj MKČN:  

Proizvajalec MKČN:  

Predložena dokumentacija za MKČN: 

Izjava o lastnostih: DA                     NE 

Navodila o obratovanju in vzdrževanju: DA                     NE 

Datum zagona MKČN:  

 

Datum: Podpis lastnika MKČN: 

Podatki o izdanem soglasju k priključitvi na MKČN in odjemnem mestu 

Številka soglasja za MKČN:                                                                                 z dne  

Številka odjemnega mesta:  

Opombe:  

mailto:tajnistvo@komunala-crnomelj.si


 
 

 
PRILOGA OBRAZCA 2 

 

1. Podatki o upravljalcu MKČN: 

Ime in priimek / pravna oseba  

Naslov stalnega bivališča / naslov pravne osebe  

Poštna številka, kraj      

EMŠO fizične osebe  

Telefonska številka  

Elektronski naslov  

V primeru pravne osebe izpolniti še naslednje podatke 

Davčna številka SI 

Matična številka pravne osebe  

 

2. Geodetski podatki o MKČN in iztoku v državnem koordinatnem sistemu D96/TM: 

Koordinata iztoka (ponikovalnica, iztok v vodotok) Koordinate lokacije MKČN  

parc. št. k.o. parc. št. k. o. 

E: E: 

N: N: 

 
3. Podatki o mali komunalni čistilni napravi 

Vrsta MKČN (tipska, rastlinska, …):  

Zmogljivost MKČN (v PE – populacijskih enotah):  

 
4. Način odvajanja očiščene odpadne vode iz MKČN v okolje (obkroži) 

Odvajanja v tla (ponikovalnica) Odvajanje v vodotok 

 

 

 

 

 

 


