Ime in Prime
Naslov
Pošta
Maribor,
Naš znak: MKČN
Zadeva: Obvestilo zaradi uporabe male komunalne čistilne naprave
Spoštovani,
Kot upravljavec in plačnik imate odvajanje vaših odpadnih voda urejeno v malo čistilno
napravo za katero smo naredili oceno obratovanja in jo vodimo pod Št. MKČN xx/yy-34701
z dne 11/9/2009. Veljavnost ocene je pogojena s Pravilnikom o prvih meritvah in
obratovalnem monitoringu odpadnih vod ter o pogojih za njegovo izvajanje Ur.l. RS, št.
54/2011 in velja 3. leta od izdaje.
Skladno z Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih
naprav (Ur.l. RS, št. 98/2007 in 30/2010 - v nadaljevanju uredba), vas Nigrad d.d. kot
izvajalec javne službe naproša, da nam za izdelavo ocene o obratovanju male komunalne
čistilne naprave v skladu s 6., 7. in 8. členom te uredbe dostavite oziroma omogočite v
vpogled naslednje dokumente skladno s 12. členom uredbe:
•
•
•

obratovalni dnevnik oziroma dokumentacijo o opravljenih delih na mali komunalni
čistilni napravi,
podatke o ravnanju z blatom,
podatke o izrednih dogodkih, ki nastanejo med obratovanjem zaradi drugačne sestave
odpadne vode, okvar ali drugih prekinitev obratovanja čistilne naprave in podobnih
razlogov, ter času njihovega delovanja.

V 11. členu uredbe je zapisano, da mora upravljavec male komunalne čistilne naprave
omogočiti izvajalcu javne službe redno izdelavo ocene o obratovanju male čistilne naprave.
Zato vas naprošamo, da nam dostavite v vpogled ali predate zahtevane podatke. V primeru,
da nam v roku 14. dni od prejema obvestila ne posredujete zahtevanih dokumentov ali le teh
nimate bomo smatrali, da vaša čistilna naprava ne deluje v skladu z uredbo in bomo začeli
obračunavati polno okoljsko dajatev skladno z Uredbo o okoljski dajatvi za onesnaževanje
okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Ur.l. RS, št. 140/2009 in Ur.l. RS, št. 14/2010).
S spoštovanjem!
Dejan Tacer l.r.
Direktor družbe:
Srečko Hvauc l.r.
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Dokumentacija o delovanju MČN
Obratovalni dnevnik oziroma dokumentacijo o opravljenih delih na mali komunalni čistilni
napravi
DA*/NE*
Opomba stranke-podjetja Nigrad………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
Podatki o ravnanju z blatom
Nigrad…………DA*………………….. količina v…………………………………………………..m3
Drugi prevozniki………………………………… potrdilo o odvozu na CČN-Maribor DA*/NE*
Še ni bilo potrebe DA*/NE*
Uporaba blata v kmetijstvu DA*

številka MID kmetije……………………………………….

Opomba stranke-podjetja Nigrad……………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
Podatki o izrednih dogodkih, ki nastanejo med obratovanjem zaradi drugačne sestave
odpadne vode, okvar ali drugih prekinitev obratovanja čistilne naprave in podobnih
razlogov, ter času njihovega delovanja
DA*/NE*
Opomba stranke-podjetja Nigrad………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….

Upravljavec-stranka ………………..

Kraj in datum…………………..

Spoštovani, ker vas ni bilo moč dobiti* za pregled MČN vas naprošamo, da nas kontaktirate
za pregled na tel 031 757 296 Drago Emeršič.
Hkrati vas obveščamo, da vam bomo posredovali oceno obratovanja samo na elektronski
naslov, ki zato nam ga prosim dopišite . …………………@………………………………….

* ustrezno označi
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