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Številka: 431-4/2019-3 

Datum: 27.06. 2019 

 

Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje malih 

komunalnih čistilnih naprav (MKČN) v letu 2019- 

 Razpisna dokumentacija in obrazec vloge 
 

VLOGA 
 

1. POVABILO K ODDAJI PREDLOGOV 

 

Občina Sveta Trojica v Slovenskih goricah  vabi vse upravičence, da v skladu z objavljenim 

javnim razpisom in razpisno dokumentacijo oddajo vlogo za zbiranje predlogov za 

sofinanciranje malih čistilnih naprav  v letu 2019. 

 

2. PRIJAVNI OBRAZEC_VLOGA 

 

2.1 Osebni podatki občana/ke (v primeru, da gre za skupinsko MKČN, se navedejo 

podatki odgovorne osebe vsakega od vključenih gospodinjstev in za vsako od 

vključenih gospodinjstev) 

 

a) Vrsta predlagatelja 

(označi z X) 

Lastnik  Solastnik Upravljavec 

 

Priimek in ime: ……………………………………………….. 

 

Stalno prebivališče(naslov, pošt. številka, kraj: …………………………………………… 

 

Transakcijski račun: …………………………………odprt pri banki:…………………….. 

 

Davčna številka občana: ……………………………………….. 

 

Naslov objekta, za katerega se izvaja odvajanje in čiščenje odpadnih vod na MKČN 

(naslov, pošt.št., kraj:  

 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

Število oseb, prijavljenih na naslovu objekta: ………………… 

Predvidena MKČN:  

Proizvajalec:________________________________Tip MKČN:__________ 

 

Velikost: PE_______________                                   Certifikat: SIST EN_________ 

 

Podpis:  
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V primeru, da je vključenih več gospodinjstev, se njihovi podatki, z vsebino kot pod a),  

priložijo tej vlogi! 

 

PRILOGE: 

2.2) OBVEZNE PRILOGE! 

2.2.1)  Izjavo o lastnostih ( ali enakovreden dokument kot npr. certifikat oziroma listino o 

skladnosti izdelka), ki dokazuje, da je MKČN z zmogljivostjo do 50 PE izdelana v skladu s 

standardi SIST EN 12566-3  oz. pod pogoji iz 21. člena Uredbe o odvajanju in čiščenju 

komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/2015) od SIST EN 12566-1 do SIST EN 

12566-6. 

2.2.2)  Označeno mesto izpusta (parcelna št., k.o., shematski prikaz mesta izpusta iz MKČN) 

in navedba način odvajanja očiščenih vod iz MČN (npr. ponikanje). 

2.2.3) Zemljiško knjižni izpisek s katerim se dokazuje lastništvo zemljišča ali izjavo o 

lastništvu zemljišča za: 

-  mesto  postavljene MKČN in  

- zemljišče izpusta iz MKČN. 

V primeru, da vlagatelj ni lastnik zemljišča, kjer se bo postavila MKČN in/ali zemljišča, kjer 

bo izveden izpust iz MČN, je potrebno za predmetna zemljišča priložiti overjene služnostne 

pogodbe za zemljišče. 

2.2.4)  Za odpadno vodo, ki se odvaja iz male čistilne naprave, je izdelano POROČILO O 

PREGLEDU MKČN ter  izpolnjuje zahteve iz  Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne 

odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/2015). Poročilo izdela izvajalec lokalne javne službe 

odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode, to je Občina Sveta Trojica v 

Slovenskih goricah-režijski obrat; če je investicija že izvedena! Pred posredovanjem Vloge za 

izdelavo Poročila o pregledu MKČN (Vloga je objavljena na občinski spletni strani), lastnik 

pridobi Poročilo o prvih meritvah za malo komunalno čistilno napravo z zmogljivostjo 

manjšo od 50 PE (Priloga 5 Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu 

odpadnih voda (Uradni list RS št. 94/2014 in 98/2015) z analiznimi izvidi opravljenih 

meritev (podrobneje glede  izdelave in pridobitve analiznega izvida je obrazloženo na v točki 

3.6 na strani 11).  

V primeru, da je investicija še v teku, se Poročilo o pregledu MKČN izdela po izvedbi del, 

vendar pred nakazilom sredstev in najkasneje do 1. 12. 2019! Poročilo o pregledu MKČN se 

izvede po naročilu in na račun lastnika MKČN-na osnovi Vloge za izdelavo Poročila o 

pregledu MKČN. 

2.2.5)  Gradbeno dovoljenje oz. drugo dokazilo, da je objekt, za katerega se izvaja odvajanje 

in čiščenje odpadnih vod na MKČN, zgrajen legalno. Vlagatelj mora razpolagati z lastniško 

pravico oz. si mora predhodno pridobiti overjene služnostne pogodbe za zemljišče postavitve 

male čistilne naprave. 

2.2.6)  V primeru skupinske MKČN, torej MKČN katero uporablja več gospodinjstev v 

različnih objektih, pisni podpisani dogovor o skupnem vlaganju v MKČN in načinu 

upravljanja MKČN z navedbo osebe, ki bo z MKČN upravljala in navedbo, da so se vsi 

vključeni v skupno izvedbo dogovorili, da ta oseba nastopa v skupnem imenu sodeluje na tem 

razpisu. 

2.2.7) Predračun (za MKČN, ki še ni izvedena, bo pa do najkasneje 1.12.2019) ali račun z 

dobavnico (ali prevzemnico in podobno) za izvedena dela. Iz predračuna ali računa mora biti 



 
Občinska uprava 

Javn i  razp is  Sof i nanc i ran je  MKČN 2019                         s t r .  3 od 13 

jasno razvidno, da se nanaša na objekt in vlagatelja, ki se prijavlja na ta razpis. Prav tako 

mora biti razviden ter ovrednoten popis del in materiala ter odgovorna oseba za izvedbo del. 

2.2.8) Izjava lastnika/lastnikov (vseh lastnikov, če gre za skupno MKČN), da je seznanjen s 

pogoji razpisa ter z vrsto in obsegom del. 

2.2.9)   Izjavo o zaključku del (če je investicija že izvedena. V primeru, da je investicija še 

v teku, se ta izjava posreduje po izvedbi del.). 

 

 

 

 

 

2.3) VREDNOST INVESTICIJE 

 

 Vrednost celotne investicije po 

upravičenih stroških 

 

Račun 

Vpiše se številka 

Predračuna, situacije ali 

računa.) 

Vrednost v € 

 - nakup čistilne naprave,  

 

 

 - gradbena in montažna dela 

povezana z vgradnjo čistilne 

naprave,  

 

 

 

 SKUPAJ: =                     

   

 Predvidena višina sofinanciranja: 

Višina sofinanciranja  ne presega 50% upravičenih stroškov in ne 

več kot 1.000,00 EUR na gospodinjstvo 

 

 

 

 

Podpis vlagatelja-ov:  ……………………………………… 

 

 

          Datum:……………. 
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2.4 )  

IZJAVA LASTNIKA NEPREMIČNINE 

(če je lastnikov več, izjavo izpolnijo in podpišejo vsi lastniki po posameznem gospodinjstvu) 

 

Priimek in ime:……………………………………………………………………………… 

 

Stalno bivališče( ulica in kraj):……………………………………………………………… 

 

Kot lastnik nepremičnine-stanovanjskega objekta na naslovu ……………………………… 

 

Parcelna št.:………………………, k. o……………………….,  

 

Skladno z določili javnega razpisa Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah za 

sofinanciranje malih čistilnih naprav v letu 2019, izjavljam, da sem seznanjen s pogoji razpisa 

in da so / bodo vsa dela izvedena skladno z namenom razpisa. 

 

Izjavljamo, da je predloženi predračun oz. račun za dobavo in montažo male komunalne 

čistilne naprave (MKČN) izdelan skladno s predpisi in javnim razpisom Občine Sveta Trojica 

v Slovenskih goricah za sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav ter, da so/bodo vse 

dobave opreme in dela potekala skladno s pogoji razpisa in  veljavno zakonodajo. Predračun 

oz. račun zajema vse potrebno za normalno delovanje in obratovanje MKČN. 

 

Občina Sveta Trojica v Slovenskih goricah ima pred izplačilom sredstev pravico preveriti 

namensko porabo sredstev (potrdilo banke oz. drugo dokazilo, da je bil račun plačan 

izvajalcu!) 

 

 

Kraj in datum: …………………………………     

 

                                                                       Podpis lastnika nepremičnine:………………….. 
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2.5) 

IZJAVA O ZAKLJUČKU NALOŽBE 

 

 

 

Podpisani (a) …………………………………………………………………kot lastnik  

pod materialno in kazensko odgovornostjo izjavljam, da so bila  

 

dne ……………………zaključena vsa dela in dobavljena vsa oprema po (pred)računu  

 

št……………….., ki je bil podlaga za dodelitev sofinanciranja male komunalne čistilne 

naprave (MKČN) Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah po pogodbi med lastnikom 

in Občino Sveta Trojica v Slovenskih goricah št.  …………………………. z dne…........ .  

 

Kot dokaz o zaključku del in nabavljeni opremi  so priložene kopije računov za 

dobavljeno opremo in opravljena dela in potrdilo o plačilu! 

 

 

 

 

 

Datum:………………                  

Investitor:         

 

________________________      

Podpis            

    

 

 

Priloge: 

 

1) Račun št.:…………………. 

 

2) Potrdilo o plačilu 
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2.6) 

 

VZOREC POGODBE št. ___________  

 
OBČINA SVETA TROJICA V SLOVENSKIH GORICAH, Trojiški trg 26, 2235 Sveta Trojica v 

Slov. goricah,  ki jo zastopa župan David KLOBASA (v nadaljevanju: sofinancer),  Davčna številka: 

SI 58878734   Matična št.: 2242796000 

in 

PREJEMNIK SREDSTEV  ……………………………………………………………………. 

skleneta naslednjo  

 

POGODBA ŠT. ……. 

 

1. člen 

Pogodbeni stranki soglašata, da je na osnovi Javnega razpisa za zbiranje predlogov za sofinanciranje 

malih komunalnih čistilnih naprav (MKČN) v letu 2019, predmet te pogodbe sofinanciranje male 

komunalne čistilne naprave, ki je navedena v vlogi, sprejeti pod zap. št. …… prejemnika z 

dne…………….. . 

 

2. člen 

Prejemnik sredstev bo najkasneje do 1. 12. 2019 Občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah predložil 

sledeče dokumente: 

- 

- 

- 

- 

 

V primeru, da prejemnik sredstev do 1. 12. 2019  ne dostavi na naslov sofinancerja vseh zahtevanih 

dokumentov iz predhodnega odstavka, se smatra, da odstopa od pogodbe. V tem primeru se 

sofinanciranje ne izvede. 

 

3. člen 

Občina Sveta Trojica v Slovenskih goricah bo v roku največ 30 dni po prejemu vseh računov in 

dokazil iz prijave,  za namen, določen v prvem členu te pogodbe, prejemniku sredstev na njegov TRR 

št……………………………., odprt pri banki………………………, nakazala denarna sredstva v 

višini ………………€. 

4. člen 

Prejemnik sredstev se zavezuje prejeta sredstva porabiti izključno za nakup in vgradnjo male 

komunalne čistilne naprave, navedene v prvem členu te pogodbe. 

 

5. člen 

V primeru, da na podlagi javnega razpisa dodeljena sredstva niso bila namensko porabljena ali se 

ugotovi, da je prejemnik posredoval lažne ali zavajajoče podatke, se prejemnik sredstev zaveže vrniti 

Občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah na TRR št. 01404-0100020461 vsa prejeta sredstva po tej 

pogodbi in sicer skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev s strani Občine 

Sveta Trojica v Slovenskih goricah do dne vračila sredstev. 
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Prejemnik sredstev s podpisom te pogodbe soglaša in izjavlja, da v primeru, da ne bo vrnil prejetih 

sredstev v roku 8-dni, le ta pogodba predstavlja izvršilni naslov. 

 

6. člen 

Pogodbeni stranki bosta morebitne spore iz te pogodbe reševali sporazumno, v nasprotnem primeru je 

za reševanje sporov  pristojno sodišče. 

 

7. člen 

Ta pogodba stopi v veljavo z dnem podpisa obeh strank. 

 

8. člen. 

Pogodba je podpisana v dveh (2) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka en (1) 

izvod. 

 

         Št. zadeve: 431-4/2019 

Datum: 

 

Prejemnik sredstev: OBČINA SVETA TROJICA 

  V SLOVENSKIH GORICAH 

____________________ David KLOBASA 

  ŽUPAN 
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3. PREDSTAVITEV JAVNEGA RAZPISA 

 
3.1 Namen sofinanciranja 

 

Predmet sofinanciranja je izgradnja malih čistilnih naprav velikosti (v nadaljevanju:MKČN) 

do 50 PE (populacijskih ekvivalentov).  MKČN je lahko individualna (eno gospodinjstvo) ali 

skupinska (za dve ali več gospodinjstev, v različnih stanovanjskih objektih z različno hišno 

številko). 

Sofinanciranje se izvede za naložbe v MKČN, ki so bile izvedene v letu 2019 oz. bodo 

izvedene najkasneje do 01.12.2019.  

 

3.2 Znesek sofinanciranja 

 

Za sofinanciranje MKČN v občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah za leto 2019, je s tem 

razpisom na razpolago skupno   5.000,00 EUR.  

 

Višina sofinanciranja ne sme preseči 50% vrednosti upravičenih stroškov investicije v 

MKČN. 

 

Najvišja višina sofinanciranja je določena  v višini do največ 1.000,00 € po gospodinjstvu. 

 

Upravičeni stroški sofinanciranja investicije so: 

- nakup čistilne naprave, 

- gradbena in montažna dela povezana z vgradnjo čistilne naprave. 

  

 

3.3 Pogoji in merila za pridobitev sredstev 

 

Osnovni pogoji za sofinanciranje MKČN so: 

- vlagatelj je fizična oseba, za stanovanjske objekte na delu območju občine Sveta Trojica v 

Slovenskih goricah, kjer  ni predvidena izgradnja kanalizacijskega omrežja. 

- Čistilna naprava mora biti izven aglomeracije znotraj katerih se predvideva do 31.12.2021 

izgradnja kanalizacije. MKČN je torej v  naseljih Zgornji Porčič, Zgornje Verjane, Spodnje 

Verjane,  Osek,  Spodnja Senarska, Zgornja Senarska (razen območje Zg. Senarska – vas), 

Gočova, Spodnja Senarska in posamezni stanovanjski objekti na območju naselja Sveta 

Trojica v Slovenskih goricah, katerih tehnično ni možno /smiselno priključiti na izgrajeno 

fekalno kanalizacijsko omrežje in fekalno kanalizacijsko omrežje v izgradnji. 

-    MKČN mora imeti Izjavo o lastnostih (ali certifikat oziroma listino o skladnosti izdelka z 

zahtevami glede doseganja mejnih vrednosti parametrov odpadnih vod, ki jih predpisuje 

Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/2015) v 

nadaljevanju: Uredba). 

- Delovanje MKČN mora biti skladno z določili Uredbe. 
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- Za odpadno vodo, ki se odvaja iz MKČN je pridobljeno Poročilo o pregledu male 

komunalne čistilne naprave (MKČN) do 50 PE.  Poročilo o pregledu MKČN, na osnovi 

vloge lastnika MKČN, izdela Občina Sveta Trojica v Slovenskih goricah-režijski obrat. 

Upravljavec / lastnik MKČN izvajalcu javne službe (Občini) ob Vlogi za izdelavo Poročila o 

pregledu MKČN  priloži Poročilo o prvih meritvah za malo komunalno čistilno napravo z 

zmogljivostjo manjšo od 50 PE (Priloga 5 Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem 

monitoringu odpadnih voda – Uradni list RS, št. 94/2014 in 98/2015)  z analiznimi izvidi o 

opravljenih meritvah s strani pooblaščenega izvajalca obratovalnega monitoringa. Za potrebe 

tega razpisa je zahtevano, da iz poročila in analiznih izvidov izhaja, da MKČN dosega 

predpisane mejne vrednosti emisij.   

- Vlagatelj mora razpolagati z lastniško pravico oz. si mora predhodno pridobiti služnostne 

pogodbe za zemljišče postavitve male čistilne naprave in iztoka iz nje. 

- Objekt za katerega se bo  ali se je nabavila čistilna naprava, mora biti legalen. 

 

Merila:  

Sredstva se dodeljujejo na podlagi razpisa enkrat letno. Sofinancira se do 50% upravičene 

vrednosti investicije. Sredstva se razdelijo med vlagatelje glede na višino razpoložljivih 

sredstev,  višine upravičenih stroškov,  velikosti čistilne naprave (merjeno v PE) in števila 

gospodinjstev, ki se bo priključilo na posamezno malo čistilno napravo po posameznem 

razpisu. Ko višina zaprošenih  sredstva na osnovi upravičenih stroškov, upoštevaje najvišji 

znesek sofinanciranja po gospodinjstvu,  presega razpoložljiva sredstva, se vsaka vloga 

točkuje in sicer po formuli:  

T = PE x G 

T= število točk 

PE= velikost čistilne naprave ( število oseb, prijavljenih na naslovu stanovanjskega objekta, ki 

bo priključen na MKČN. V primeru novogradenj, se upošteva nominalna velikost MKČN- v  

primeru razpona se upošteva srednja vrednost. Primer 2-4 PE, se upošteva 3 PE). 

G= število gospodinjstev iz različnih objektov priključenih na čistilno napravo  

Osnova je eno gospodinjstvo na objekt, kjer je G1=1 

Vsako naslednje gospodinjstvo dobi dodatno desetinko točke (primer: pri dveh gospodinjstvih 

iz dveh različnih stanovanjskih objektov (dve hišni številki))  je G2=1,1) 

 

Vrednost točke (Vt)  se izračuna glede na razpoložljiva sredstva (R)  : 

Vt= R / T 

 

Višina sofinanciranja posameznega vlagatelja se izračuna: 

S= Vt x T  < 50% upravičenih stroškov in S ≤1000 € 

 

3.4 Dokumentacija katero je potrebno priložiti k vlogi 

 

3.4.1)  Certifikat oziroma listino o skladnosti izdelka, ki dokazuje, da je MKČN z 

zmogljivostjo do 50 PE izdelana v skladu s standardi SIST EN 12566-3  oz. pod pogoji iz 21. 

člena Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/2015) 

od SIST EN 12566-1 do SIST EN 12566-6. 

3.4.2)  Označeno mesto izpusta (parcelna št., k.o., shematski prikaz mesta izpusta iz MKČN) 

in navedba način odvajanja očiščenih vod iz MKČN. 
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3.4.3) Zemljiško knjižni izpisek s katerim se dokazuje lastništvo zemljišča ali izjavo o 

lastništvu zemljišča postavljene MKČN in lastništvu zemljišče izpusta iz MKČN. 

V primeru, da vlagatelj ni lastnik zemljišča, kjer se bo postavila MKČN in zemljišča, kjer bo 

izveden izpust iz MČN, je potrebno za predmetna zemljišča priložiti overjene služnostne 

pogodbe za zemljišče. 

 

3.4.4 Za odpadno vodo, ki se odvaja iz MKČN je pridobljeno Poročilo o pregledu male 

komunalne čistilne naprave (MKČN) do 50 PE.  Poročilo o pregledu MKČN, na osnovi 

vloge lastnika MKČN, izdela Občina Sveta Trojica v Slovenskih goricah-režijski obrat. 

Upravljavec / lastnik MKČN izvajalcu javne službe (Občini) ob Vlogi za izdelavo Poročila o 

pregledu MKČN  priloži Poročilo o prvih meritvah za malo komunalno čistilno napravo 

z zmogljivostjo manjšo od 50 PE (Priloga 5 Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem 

monitoringu odpadnih voda – Uradni list RS, št. 94/2014 in 98/2015)  z analiznimi izvidi o 

opravljenih meritvah s strani pooblaščenega izvajalca obratovalnega monitoringa. Za 

potrebe tega razpisa je zahtevano, da iz poročila in analiznih izvidov izhaja, da MKČN dosega 

predpisane mejne vrednosti emisij. 

 

3.4.5) Gradbeno dovoljenje oz. drugo dokazilo, da je objekt, za katerega se izvaja odvajanje in 

čiščenje odpadnih vod na MKČN, zgrajen legalno. Vlagatelj mora razpolagati z lastniško 

pravico oz. si mora predhodno pridobiti overjene služnostne pogodbe za zemljišče postavitve 

male čistilne naprave. 

3.4.6) V primeru skupinske MKČN, torej MKČN katero uporablja več gospodinjstev, pisni 

podpisani dogovor o skupnem vlaganju v MKČN in načinu upravljanja MKČN z navedbo 

osebe, ki bo z MKČN upravljala in navedbo, da so se vsi vključeni v skupno izvedbo 

dogovorili, da ta oseba nastopa v skupnem imenu sodeluje na tem razpisu. 

 

Vse stroške s pripravo vloge in pridobitvijo dokazil nosi vlagatelj. 

 

3.5) Roki in način prijave 

 

Prijavo na javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje malih komunalnih čistilnih 

naprav v občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah v letu 2019 morajo vlagatelji oddati v 

pisni obliki na obrazcih in prilogah posredovanih v razpisni dokumentaciji  dostopni na 

spletni strani : www.svetatrojica.si; rubrika »Razpisi, pozivi in javna naročila; »Javni razpis 

sofinanciranja malih komunalnih čistilnih naprav v letu 2019«, datoteka »VLOGA 

MKČN2019«. 

 

Prijave na razpis morajo prispeti najkasneje do vključno 05. 09. 2019 do 10.00 ure v zaprti 

kuverti na naslov: Občina Sveta Trojica v Slovenskih goricah,  Trojiški trg 26, 2235 

Sveta Trojica v Slovenskih goricah. 

 

Na kuverti mora ob naslovniku biti tudi vidno napisano »NE ODPIRAJ – PRIJAVA NA 

RAZPIS SOFINANCIRANJE MKČN 2019«. Na hrbtni strani kuverte mora biti napisan 

pošiljatelj in njegov naslov. 

 

http://www.svetatrojica.si/
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Prijave na razpis se lahko oddajo tudi osebno do navedenega datuma in ure v prostorih 

Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah v tajništvu Občine Sveta Trojica v Slovenskih 

goricah pri poslovni sekretarki. 

 

3.6) Postopek obravnave vlog 

 

Vloge se bodo obravnavale po vrstnem redu prejetih vlog  in ki bodo sprejete najkasneje do  

05. 09. 2019 do 10.00. 

 

Če vloga ob vložitvi ni popolna, se prosilca pozove, da vlogo v roku 8 dni dopolni. Če tega ne 

stori, oz. je vloga kljub dopolnitvi še vedno nepopolna, se vloga s sklepom zavrže. 

Komisija obravnava prispele popolne vloge po vrstnem redu njihove vložitve. Komisija 

pripravi na podlagi pregleda prispelih popolnih vlog v roku 15 dni od obravnave predlog o 

dodelitvi sredstev sofinanciranja. 

 

Na podlagi predloga komisije Občinska uprava izda sklep o dodelitvi proračunskih sredstev 

za sofinanciranje malih čistilnih naprav. Na izdani sklep je možna pritožba pri županu občine. 

Odločitev župana je dokončna. Predviden rok za izdajo sklepa je do 30. 10. 2019.  

 

Na osnovi pravnomočnosti sklepa bo sklenjena pisna pogodba med Občino Sveta Trojica v 

Slovenskih goricah in prejemnikom sredstev.  

 

Občina Sveta Trojica v Slovenskih goricah izvede pogodbeno dogovorjeno sofinanciranje  v 

roku 30 dni  po predložitvi vseh računov in dokazil o izvedeni investiciji. 

 

V primeru, da je skupni znesek računov za dobavljeno opremo in opravljeno delo nižji od 

predračunske vrednosti, ki je bila osnova za  izračun višine sofinanciranja posamezne 

investicije, se izvede sofinanciranje v višini glede na delež sofinanciranja, kot je bil izračunan 

ob izdaji odločbe, preračunano na višino upravičenih stroškov po računu. 

 

Nakazilo  odobrenih sredstev se izvede  na transakcijski račun  upravičenca. 

 

Posredujemo vam nekaj splošnih navodil in pojasnil glede malih komunalnih čistilnih 

naprav:  

1) Obvestilo  MKČN 

Lastniki  malih komunalnih čistilnih naprav (MKČN), skladno s 29. členom Uredbe o 

odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/2015) najkasneje v 

15. dneh po začetku obratovanja pisno obvesti izvajalca javne službe (Občina Sveta 

Trojica v Slovenskih goricah, Režijski obrat) o obratovanju MKČN.  

 

2) Analizni izvid 

Pri pooblaščenem izvajalcu naročite  izdelavo analizne izvide opravljenih meritev na 

iztoku iz MKČN, iz katerega mora biti razvidna izmerjena vrednost parametrov 

onesnaženosti odpadne vode na iztoku iz MKČN. Prve meritve pri MKČN z  
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zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, zagotovi lastnik oziroma upravljavec te male komunalne 

čistilne naprave, izvede pa jih lahko le oseba, ki je vpisana v evidenco izvajalcev 

obratovalnega monitoringa v skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja. Seznam 

pooblaščenih izvajalcev obratovalnega monitoringa odpadnih voda je dostopen preko 

spletne strani Agencije RS za okolje. Prve meritve odpadne vode je treba zagotoviti za 

vsako MKČN, ne glede na vrsto oziroma tip male komunalne čistilne naprave. Prve 

meritve je torej treba zagotoviti tudi za tipsko malo komunalno čistilno napravo, ki je 

skladna s standardom SIST EN 12566-3. Prve meritve zagotovi lastnik oziroma 

upravljavec MKČN, ki izvajalcu javne službe predloži poročilo o prvih meritvah na 

obrazcu in po navodilu v skladu s Pravilnikom o prvih meritvah in obratovalnem 

monitoringu odpadnih voda (Uradni list RS, št. 94/14 in 98/15). 

 

3) Poročilo o prvih meritvah 

Upravljavec (lastnik) MKČN izvajalcu javne službe (Občini), najpozneje v 30 dneh po 

prejemu analiznega izvida predloži Poročilo o prvih meritvah na obrazcu Priloga 5:  

Poročila o prvih meritvah. Priloga je analizni izvid, ki ne sme biti starejši od 30 dni. 

Podatki o MKČN, ki jih je potrebno vpisati v Poročilo o prvih meritvah, morajo biti 

razvidni iz same dokumentacije ponudnika te MKČN, kakor tudi dokumentacije za 

pridobitev gradbenega dovoljenja za gradnjo objekta, v katerem nastaja komunalna 

odpadna voda, oziroma iz dokumentacije, priložene vlogi za pridobitev predpisanih 

soglasij. Podatki morajo biti v skladu z uredbo vključeni v soglasje za priključitev, 

nekateri podatki pa morajo biti razvidni tudi iz vodnega soglasja v skladu s predpisi, ki 

urejajo vode. Nekatere podatke pa lastnik oziroma upravljavec te male komunalne čistilne 

naprave pridobi pri izvajalcu javne službe, kar je v navodilu za izpolnjevanje obrazca 

Poročila o prvih meritvah tudi navedeno.(Obrazec je dostopen v rubriki VLOGE IN 

OBRAZCI) 

 

4) Vloga za izdelavo poročila o pregledu MKČN 

Občini posredujete Vlogo za izdelavo poročila o pregledu MKČN, kateri ji priloženo 

Poročilo o prvih meritvah z analiznim izvidom. (Obrazec  je dostopen v rubriki VLOGE 

IN OBRAZCI) 

 

5) Na osnovi te Vloge Občina izdela in izda Poročilo o pregledu  MKČN. 

Na osnovi izdelanega Poročila o pregledu MKČN glede ustreznosti MKČN se lahko začne 

zaračunavati znižano okoljsko dajatev zaradi onesnaževanja okolja in sicer v višini 10% 

okoljske dajatve. Uredba določa, da se pri letnem seštevku enot obremenitve za odvajanje 

komunalne odpadne vode iz MKČN učinek čiščenja začne upoštevati pri obračunu 

okoljske dajatve za naslednji mesec po datumu izdelave poročila o opravljenih prvih 

meritvah odpadne vode iz male komunalne čistilne naprave z zmogljivostjo, manjšo od 50 

PE, iz katerega je razvidno doseganje predpisanih mejnih vrednosti emisije, ali naslednji 

mesec po datumu izdelave poročila o opravljenem pregledu, iz katerega je razvidno, da 

MKČN, obratuje v skladu s predpisom, ki ureja odvajanje in čiščenje komunalne odpadne 

vode. Uredba prav tako določa, se pri mali komunalni čistilni napravi z zmogljivostjo, 

manjšo od 50 PE, učinek čiščenja in s tem zmanjšanje okoljske dajatve preneha upoštevati 

http://okolje.arso.gov.si/onesnazevanje_voda/vsebine/pooblasceni-izvajalci
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pri obračunu okoljske dajatve za naslednji mesec po roku, v katerem je treba v skladu s 

predpisom, ki ureja odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode, opraviti naslednji 

pregled, če iz poročila o pregledu ni razvidno, da MKČN, obratuje v skladu s predpisom, 

ki ureja odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode, ali analizni izvid meritev, 

opravljenih namesto pregleda, ki ga plačniku okoljske dajatve predloži upravljavec te 

male komunalne čistilne naprave, izkazuje preseganje predpisanih mejnih vrednosti. 

Glede na navedeno, se okoljska dajatev prvič zniža za naslednji mesec po opravljenih 

prvih meritvah, če te izkazujejo, da predpisane mejne vrednosti na iztoku niso presežene. 

Ob vsakem naslednjem pregledu se ponovno preveri, ali MKČN, obratuje v skladu s 

predpisanimi zahtevami. Če so zahteve izpolnjene, se znižanje okoljske dajatve upošteva 

tudi vnaprej, do naslednjega pregleda, če pa zahteve niso izpolnjene, se znižanje okoljske 

dajatve preneha upoštevati za naslednji mesec po opravljenem pregledu oziroma meritvah, 

ki izkazujejo neizpolnjevanje zahtev. Pregled MKČN in s tem izvedba novih meritev je 

potrebno izvesti enkrat na tri leta.  Praznjenje in odvoz blata iz MKČN (kot tudi 

nepretočne greznice) lahko izvaja samo izvajalec javne službe  po sprejetem ceniku. 

Predajo mora zagotoviti lastnik, izvajalec pa pisno potrdi datum in količino prevzetega 

blata ali odpadne vode (praznjenje MKČN v skladu z navodili proizvajalca oz. najmanj 

enkrat na tri leta). 

 

 

                                           Darja SLIVNJAK 

                     DIREKTORICA OBČINSKE UPRAVE 

            


