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Firma izvajalca javne službe: 

 

 

Sedež izvajalca javne službe: 

 

 

ID za DDV: 

 

 

Matična številka izvajalca javne službe: 

 

 

 

 

POROČILO O PREGLEDU MALE KOMUNALNE ČISTILNE NAPRAVE 

Z ZMOGLJIVOSTJO, MANJŠO OD 50 PE 

(vloga za znižanje plačila okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih 

voda) 
 

 

Evidenčna številka poročila: 

 

 

Datum izdaje: 

 

 

Ob pregledu je ugotovljeno, da so predpisane zahteve izpolnjene: 
 

                                 DA (pozitivno poročilo)                          NE (negativno poročilo) 

 

V primeru negativnega poročila opis in 

obrazložitev ugotovljenih nepravilnosti: 

 

 

Obrazložitev ukrepov, ki so bili izvedeni 

za odpravo morebitnih nepravilnosti v 

obdobju od zadnjega predhodnega 

pregleda: 

 

 

 

 

Osnovni podatki o mali komunalni čistilni napravi 

 

Identifikacijska številka male komunalne 

čistilne naprave: 

 

 

Lastnik (lastniki) ali upravljavec male 

komunalne čistilne naprave (ime, 

priimek, naslov): 

 

Zmogljivost čiščenja v PE: 

 

 

Lokacija male komunalne čistilne 

naprave (koordinate x in y ali parcelna 

številka in številka katastrske občine): 

 

 

Identifikacijska številka občine: 

 

 



                                          Komunalno podjetje Ptuj d.d.                                                     
Puhova ulica 10, Sl 2250 Ptuj 

                                                                                     Telefon: (02) 787 51 11 
                                                                           Telefax: (02) 771 36 01  
                                                                                         ID: SI65735676 

                                                Matična številka: 5321387000 
                                                                                     TRR NKBM: 04202-0000289870                                          

    

__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Komunalno podjetje Ptuj d.d., Puhova ul. 10 Ptuj, vpisano pri Okrožnem sodišču v Ptuju, št. reg. Vpisa 1/01412-00, osnovni kapital družbe  1.006.417,96 EUR 

 
 

Ime občine: 

 

 

Identifikacijska številka aglomeracije, če 

gre za malo komunalno čistilno napravo v 

aglomeraciji: 

 

Ime aglomeracije, če gre za malo 

komunalno čistilno napravo v aglomeraciji: 

 

 

Ime naselja: 

 

 

 

 

Drugi podatki o mali komunalni čistilni napravi 

 
Vrsta male komunalne čistilne naprave:  

Podatki o priključenih objektih (naslov 

teh objektov ali identifikacijske številke 

priključenih objektov MID EHIŠ): 

 

 

Identifikacijska številka kmetijskega 

gospodarstva (KMG-MID), če gre za 

kmetijsko gospodarstvo: 

 

 

Število prebivalcev v priključenih 

objektih oziroma število uporabnikov 

priključenih objektov:  

 

 

Lokacija iztoka iz male komunalne 

čistilne naprave (koordinate x in y v 

državnem koordinatnem sistemu za 

raven merila 1:5000 ali parcelna številka 

in katastrska občina, kjer je iztok): 

 

 

Način odvajanja odpadne vode iz male 

komunalne čistilne naprave: 

 

- posredno odvajanje v podzemno vodo (ponikanje) 

 

- odvajanje v vodotok, ime vodotoka 

 

- drugo (navedi) 

 

Začetek obratovanja male komunalne 

čistilne naprave: 

 

Datum vpisa v evidenco izvajalca javne 

službe: 

 

 

 

 

Ravnanje z blatom male komunalne čistilne naprave: 

 

Količina blata, prevzeta v obdobju od 

zadnjega pregleda: 

 

 



                                          Komunalno podjetje Ptuj d.d.                                                     
Puhova ulica 10, Sl 2250 Ptuj 

                                                                                     Telefon: (02) 787 51 11 
                                                                           Telefax: (02) 771 36 01  
                                                                                         ID: SI65735676 

                                                Matična številka: 5321387000 
                                                                                     TRR NKBM: 04202-0000289870                                          

    

__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Komunalno podjetje Ptuj d.d., Puhova ul. 10 Ptuj, vpisano pri Okrožnem sodišču v Ptuju, št. reg. Vpisa 1/01412-00, osnovni kapital družbe  1.006.417,96 EUR 

 
 

 

Količina blata, uporabljena v obdobju od 

zadnjega pregleda v skladu s predpisom, 

ki ureja uporabo blata iz komunalnih 

čistilnih naprav v kmetijstvu: 

 

 

 

 

Ugotovitve ob pregledu: 

 

Stanje obratovanja male komunalne čistilne naprave ob pregledu (ustrezno označi):  DA/NE 

 

Nastajanje in zbiranje komunalne odpadne vode (navedi): 

 

 

Način odvajanja očiščene komunalne odpadne vode v zvezi s prepovedmi, pogoji in omejitvami za 

odvajanje ustreza predpisanim zahtevam (ustrezno označi):  DA/NE/drugo (navedi) 

 

 

Način ravnanja z blatom ustreza predpisanim zahtevam (ustrezno označi):  DA/NE/drugo (navedi) 

 

 

Zmogljivost male komunalne čistilne naprave ustreza glede na količino komunalne odpadne vode, ki 

se odvaja vanjo (ustrezno označi):  DA/NE 

 

Hramba zahtevane dokumentacije in podatkov (navedi): 

 

 

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

 

Osebe, navzoče pri pregledovanju male komunalne čistilne naprave (navedi): 

 

Podatki in informacije, ki jih podajo navzoče osebe (navedi): 

 

Ob pregledu so pregledani naslednji dokumenti (navedi): 

 

 

 

Odgovorna oseba izvajalca javne službe: 

 

Pregled opravil (ime in priimek) 

 

 

Ime in priimek odgovorne osebe izvajalca 

javne službe: 

 

 

Kraj in datum: 

 

 

Žig in podpis: 

 

 

 


