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Priloga 2: Poro6ilo o pregledu
Firma izvalalca javne sluZbe:
SedeZ izv

a1;alca

javne

sl uZbe

:

lD za DDV:
Maticna Stevilka izvajalca javne
sluZbe:

POROEILO O PREGLEDU
MALE KOMUNALNE EISTILNE NAPRAVE
Z ZMOGLJIVOSTJO, MANJSO OD 50 PE

Evidencna Stevilka porodila:
Datum izdale:

Ob pregledu je ugotovljeno, da so predpisane zahteve izpolnjene:
DA (pozitivno

porocilo)

V primeru negativnega porodila opis
in obrazloZitev ugotovljenih
nepravilnosti:

Obrazlo2itev ukrepov, kiso bili
izvedeni za odpravo morebitnih
nepravilnosti v obdobju od zadnjega
oredhodneoa oreoleda:

Osnovni podatki o mali komunalni distilni napravi:
ldentifi kacijska Stevilka male
komunalne distilne naprave:
Lastnik (lastniki) ali upravljavec male
komunalne distilne naprave (ime,
priimek, naslov):

Zmogljivost 6i6denja v PE:
Lokacija male komunalne distilne
naprave (koordinate x in y ali
parcelna Stevilka in Stevilka
katastrske obeine):
ldentifi kacijska Stevilka obdine:

lme obdine:

NE (negativno porocilo)

a

t
J
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ldentifi kacijska Stevilka aglomeracije,
de gre za malo komunalno distilno

napravo v aqlomeraciii:
lme aglomeracije, de gre za malo
komunalno distilno napravo v
aqlomeraciii:

lme naselja:

Drugi podatki o mali komunalni Eistilni napravi:
Vrsta male komunalne distilne
naprave:
Podatki o prikljudenih objektih
(naslov teh objektov ali
identifi kacijske Stevilke priklju6enih
obiektov MID EHIS):
ldentifi kacijska Stevilka kmetijskega
gospodarstva (KMG-M|D), de gre za
kmetiisko qospodarstvo:

Stevilo prebivalcev v prikljudenih
objektih oziroma Stevilo uporabnikov
prikljudenih obiektov:
Lokacija iztokaiz male komunalne
cistilne naprave (koordinate x in y v
drZavnem koordinatnem sistemu za
raven merila 1 : 5.000 ali parcelna
Stevilka in katastrska obdina, kjer je
iztok):
Na6in odvajanja odpadne vode iz
male komunalne distilne naprave:

-

posredno odvajanje v podzemno vodo (ponikanje)

-

odvajanje v vodotok, ime vodotoka

-

drugo (navedi)

Zadetek obratovanja male
komunalne distilne naprave:
Datum vpisa v evidenco izvalalca
iavne sluZbe:

Ravnanje z blatom male komunalne distilne naprave:
Kolidina blata, prevzeta v obdobju od
zadnieqa preqleda:
Kolidina blata, uporabljena v obdobju
od zadnjega pregleda v skladu s
predpisom, ki ureja uporabo blata iz
komunalnih distilnih naprav v
kmetiistvu:

Ugotovitve ob pregledu:

I

stran 12253

stran

12254

/ St. 98 I

18. 12.2015

Uradni list Republike Slovenije

Stanje obratovanja male komunalne 6istilne naprave ob pregledu (ustrezno oznadi): DA/NE
Nastajanje in zbiranje komunalne odpadne vode (navedi):
Nadin odvajanja odi5dene komunalne odpadne vode v zvezi s prepovedmi, pogoji in omejitvami za
odvajanje ustreza predpisanim zahtevam (ustrezno oznadi): DA/NE/drugo (navedi)
Nadin ravnanja z blatom ustreza predpisanim zahtevam (ustrezno oznaii): DA/NE/drugo (navedi)

Zmogljivost male komunalne iistilne naprave ustreza glede na kolidino komunalne odpadne vode, ki
se odvaja vanjo (ustrezno oznadi): DA/NE
Hramba zahtevane dokumentacije in podatkov (navedi):

Zapis opravljenih del in morebitnih zaznanih nepravilnostih v dasu od zadnjega pregleda (navedi):

osebe, navzode pri pregledu delovanja male komunalne distilne naprave (navedi).
Podatki in informacije, kijih podajo narzode osebe (navedi):
Ob pregledu so pregledani naslednji dokumenti (navedi):

Odgovorna oseba izvajalca javne sluibe:
Pregled opravil (ime in priimek):

lme in priimek odgovorne osebe
izv ajalca javne sl uZbe

:

Kraj in datum:
Zig in podpis:

Navodilo za izpolnjevanje obrazca porodila o pregledu
V obrazcu se v posameznih poljih navedejo naslednji podatki:

1.

podatki o izvajalcu javne slu2be:

a) firma izvajalca javne sluZbe na obmodju, kjer nastaja komunalna odpadna voda

(v

nadaljnjem besedilu: IJS),
b) sedeZ oziroma kontaktni naslov IJS (ulica in hi5na Stevilka, po5tna Stevilka, naselje in/ali
ime po5te, telefonska Stevilka),
c) lD za DDV (identifikacijska Stevilka za davdno poslovanje),
d) mati6na Stevilka IJS;

2.

evidendni podatki o porodilu:
a) evidendna Stevilka porodila,
b) datum izdaje porocila,
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c) rezultati pregleda, in sicer se oznadi, ali so predpisane zahteve izpolnjene in je porodilo
pozitivno ali pa predpisane zahteve niso izpolnjene in je porodilo negativno; porodilo je
negativno v primeru, da so ugotovljene kakrsnekoli nepravilnosti,
d) v primeru negativnega porodila navedba in opis ter obrazloZitev ugotovljenih nepravilnosti,
pri demer se navede.io konkretne zahteve posameznega predpisa, vkljudno z naslovom

predpisa, ki je krien,

d) obrazlozitev ukrepov, ki so bili izvedeni za odpravo nepravilnosti v dasu od zadnjega
predhodnega pregleda, de so bile ob zadnjem predhodnem pregledu ugotovljene
nepravilnosti;

3.

osnovni podatki o mali komunalni distilni napravi:

a) enoli6na identifikacijska Stevilka in ime male komunalne distilne naprave; identifikacUsko
Stevilko mali komunalni distilni napravi dodeli lJS,

b) lastnik (navedba vseh lastnikov, 6e jih je ved) male komunalne distilne naprave (ime,
priimek, naslov), ali upravljavec male komunalne distilne naprave (ime, priimek ali naziy,
naslov),
c) zmogljivost male komunalne distilne naprave v PE,

d) lokacija male

komunalne distilne naprave (navedba koordinat

koordinatnem sistemu za raven merila '1

x in y v

: 5.000 ali parcelne Stevilke in Stevilke

drzavnem
katastrske

obdine),

d)

navedba ob6ine, na obmodju katere

je

mala komunalna iistilna naprava (navedba

identifikacijske Stevilke in imena obdine),

e)

navedba aglomeracije, de

je mala komunalna

6istilna naprava znotraj aglomeracije

(navedba identifikacijske Stevilke in imena aglomeraci.ie), in
f) ime naselja, v katerem je mala komunalna distilna naprava;

4.

drugi podatki o mali komunalni distilni napravi, npr.:

a) vrsta male komunalne distilne naprave, ki se opredeli oziroma opiie glede na zahteve za
male komunalne distilne naprave z zmogljivostio, manjso od 50 pE, iz te uredbe (npr. tipska
mala komunalna distilna naprava v skladu s SIST EN '12566-3, rastlinska mala komunalna
distilna naprava, itd.),
b) navedba prikUudenih objektov; objekti se opredelijo z naslovom ali z MtD EHIS; MID EHtS
je medresorski identilikator iz evidence hisnih Stevilk, ki jo vodi Geodetska uprava Republike
Slovenije,

c)

identifikacijska Stevilka kmetijskega gospodarstva (KMG-MlD), de gre za kmetijsko
gospodarstvo; KMG-MID je identifikacr.iska Stevilka kmetijskega gospodarstva iz registra
kmetijskih gospodarstev, ki ga vodi ministrstvo, pristojno za kmeti.istuo, gozdarstvo in
prehrano,
d) Stevilo prebivalcev v prikljudenih objektih oziroma Stevilo uporabnikov prikljudenih objektov
(navedba Stevila stalno in Stevila zadasno prijavljenih prebivalcev v prikljudenih objektih
oziroma stevila uporabnikov prikljudenih objektov),

d) lokacija iztoka iz male komunalne cistilne naprave (navedba koordinat x in y v drzavnem
koordinatnem sistemu za raven merila 1 : 5.000 ali parcelne Stevilke in Stevilke katastrske
obdine, kjer je iztok),

e) naiin odvajanja odpadne vode iz male komunalne eistilne naprave; navede se, ali
Ve za
posredno odvajanje v podzemno vodo (odvajanje s ponikanjem v fla) ali za odvajanje v
vodotok, vkl.iuino z imenom vodotoka oziroma potoka; v primeru, da podatek ni znan in ob
pregledu tega ni mogode ugotoviti, se v rubriki Ddrugo( navedejo ugotovitve ob pregledu,

f)

zadetek obratovanja male komunalne distilne naprave (navedba datuma zadetka

obratovanja, ae natanden datum ni znan, pa navedba leta zaietka obratovanja) in
g) datum vpisa v evidenco izvajalca javne sluzbe;
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podatki o ravnanju z blatom iz male komunalne distilne naprave, kakor so:

a) kolidina blata, prevzeta v obdobju od zadnjega predhodnega pregleda (navedba kolicine
blata v m3 ali m3/leto, de je bilo blato odpeljano veckrat),
b) kolidina blata, uporabljenega v skladu s predpisom, ki ureja uporabo blata iz komunalnih
distilnih naprav v kmetijstvu (navedba kolidine blata v m3 ali mt/leto, 6e je bilo blato
uporabljeno ve6krat);
6.

rezultati ugotovitev ob pregledu, in sicer se zapiSejo podatki o:
a) delovanju male komunalne distilne naprave; v ta namen se s pregledom na mestu vgradnje
opravi pregled in naredi zapis o stanju obratovanja, in sicer se opredeli, ali naprava ob
pregledu obratuje (DA/NE),
b) nastajanju in zbiranju komunalne odpadne vode, in sicer se navedejo podrobnej5i podatki o
nastanku komunalne odpadne vode (kot je npr. odpadna voda iz sanitar'rj in/ali od umivanja,
kuhanja, pranja, morebitnih drugih dejavnosti, de gre za kmetijsko gospodarstvo, izcedne
vode iz kompostnega strani5da, itd.),
c) nadinu odvajanja komunalne odpadne vode, in sicer se preveri spo5tovanje prepovedi,
pogojev in omejitev glede odvajanja komunalne odpadne vode iz male komunalne cistilne
naprave,

d) zrnogljivosti male komunalne distilne naprave glede na koliiino komunalne odpadne vode,
ki se odvaja vanjo, in sicer se preveri, ali zmogljivost ustreza glede na Stevilo prikljudenih
uporabnikov (pri demer je ena oseba en PE) in predvideno porabo vode na osebo,
e) hrambi zahtevane dokumentacije in podatkov iz tretjega odstavka 28. 6lena te uredbe,

f)

opravljenih delih

in morebitnih zaznanih

nepravilnostih (okvarah ali drugih prekinituah

obratovanja), izrednih razmerah in 6asu njihovega trajanja v dasu od zadnjega pregleda,
g) osebah, navzodih pri pregledu delovanja male komunalne distilne naprave,
h) podatkih in informacijah, kijih podajo navzo6e osebe (informacije o njihovi oceni delovanja
male komunalne distilne naprave, zaznanih nepravilnostih, teZavah, njihovih vpraSanjih in
drugo), ter
i) dokumentih, ki jih je predloZil lastnik ali upravljavec naprave in so bili upo5tevani pri
pregledu (npr. navodilo za obratovanje, izjava o lastnostih, vodno soglasje v skladu s predpisi,
ki urejajo vode, analizni izvid, 6e je na razpolago, porodilo o prvih meritvah, itd.);
7.

podatki o osebi, kije opravila pregled, ter odgovorni osebi izvqalcajavne sluZbe.

Merila za opredelitev pozitivnega porodila
zmogljivostjo, manj5o od 50 PE

o pregledu male komunalne distilne

naprave z

Porodilo o pregledu male komunalne cistilne naprave z zmogljivostjo, manj5o od 50 PE, je pozitivno,

de ni ugotovljenih vidnih nepravilnosti in je vsaka od ugotovitev, ki se opredelijo z DA ali
opredeljena z DA.

NE,

