Aktualne informacije glede občinskih subvencij za nakup in vgradnjo
malih ČN po posameznih občinah v Sloveniji na dan 31.03.2016
Občine brez opisov nam niso posredovale podatkov na povpraševanje s strani podjetja Ekokult d.o.o.
Stanje se ažurira tedensko glede na prejete informacije posameznih občin.

Ajdovščina
Na spletni strani Občine Ajdovščina je bil dne 29.1. v rubriki ‘’ Javni razpisi ‘’
objavljen javni razpis za dodelitev nepovratnih sredstev za nakup in vgradnjo malih ČN v Občini Ajdovščina.
V razpisni dokumentaciji so navedeni pogoji ter višina sredstev.
Ankaran
Občina Ankaran v letu 2016 ni predvidela nikakršnih subvencij za vgradnjo malih čistilnih naprav.
Apače
Občina Apače načrtuje v letu 2016 razpis za sofinanciranje MKČN.
Trenutno vam še ne moremo dati informacije kdaj in v kakšni vrednosti.
Za več informacij me lahko pokličete
Beltinci
Benedikt
Bistrica ob Sotli
razpis bo objavljen v mesecu marcu, sofinanciranje do 50 % upravičenih stroškov.
Pogoj, da se lahko dobi subvencija za čistilno je, da ima vlagatelj stalno bivališče v občini Bistrica ob Sotli na naslovu
objekta oz. čistilne, ki jo prijavlja.

Bled
Bloke
Bohinj
Trenutno v naši Občini Bohinj ni možno pridobiti subvencijo za izgradnjo MKČN.
Borovnica
Bovec
Braslovče
Brda
Brežice
Kar se tiče subvencij za male čistilne naprave vam v prilogi pošiljam lanski razpis za sofinanciranje malih čistilnih
naprav in hišnih črpališč.
Mislim, da v letošnjem razpisu ne bo večjih sprememb glede na lanskoletni razpis.
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Delež sofinanciranja: 50 % upravičenih stroškov MKČN; za MKČN do 5 PE največ 1400€ in za MKČN
nad 5 PE največ do 1750€. Razpis bo objavljen predvidoma nekje v juniju letošnjega leta.
Brezovica
Občina Brezovica nima v planu subvencij za male čistilne naprave.
Cankova
Celje
Letos bo razpis za sofinanciranje malih čistilnih naprav. Praviloma se sofinancira do 50% nakupa in vgradnje MČ brez
DDV. Natančnejši podatki bodo na voljo po sprejemu proračuna za leto 2016 v MO Celje. Torej konec marca.
Cerkno Občina Cerkno zaenkrat ne omogoča subvencioniranja nakupa oz. vgradnje MKČN
Cerkvenjak
Ja v občini Cerkvenjak je možno pridobit subvencijo za MKČN.
A) Višina subvencije je do 50 %.
B) Razpis bo predvidoma v mesecu Aprilu.
Cirkulane
Črenšovci
Črna na Koroškem
Črnomelj
Razpis za sofinanciranje nakupa in vgradnje male čistilne naprave je objavljen na spletni strani Občine
www.crnomelj.si in oglasni deski občinske uprave od 1.3.2016 do porabe sredstev.
Upravičencem se dodelijo finančna sredstva do ½ upravičenih stroškov nabave, montaže in zagona
MKČN brez DDV, vendar največ do višine 1.000,00 EUR.
Do nepovratnih finančnih sredstev so upravičene fizične osebe, ki so lastnice stanovanjske ali večstanovanjske stavbe,
v kateri imajo stalno prebivališče. Stanovanjske oziroma večstanovanjske stavbe se morajo nahajati na območju
Občine Črnomelj in izven območij aglomeracij (izven območij poselitve znotraj katerih se predvideva odvajanje in
čiščenje komunalnih odpadnih vod z javno kanalizacijo in javno čistilno napravo).
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Destrnik
Divača
Dobje
Dobrepolje
Tudi v letošnjem letu so, podobno kot pretekla leta, v našem proračunu predvidena nepovratna sredstva za vgradnjo
MKČN. Višina teh je 800 €. Razpis je predviden konec tega meseca.
Dobrna
Dobrova
V letošnjem letu bo razpis objavljen. Zaradi spremembe krovne zakonodaje datum objave še ni določen (razpis bo
objavljen v Našem Časopisu in spletni strani občine).
A) Višina subvencije - okvirno in do 30% upravičenih stroškov (nakup in priklop)
B) Kdaj bo predvidoma razpis še ni določen.
Dobrovnik
Dol pri Ljubljani
Dolenjske Toplice
Domžale
Sporočamo vam, da Občina Domžale za enkrat ne subvencionira vgradnjo malih čistilnih naprav. Obveščamo vas, da
Občina Domžale ne subvencionira vgradnjo male čistilne naprave.
Dornava
Dravograd
Duplek
Gorenja vas – Poljane
Razpis bo objavljen v oktobru 2016. Pogoji razpisa in višina subvencije bodo podobni, kot je bilo v preteklem razpisu
(priloga).
Višina subvencije je 150 EUR/PE oz največ 30 nabavne vrednosti male komunalne čistilne naprave
Gorišnica
Gorje
Gornja Radgona
Gornji Grad
V občini Gornji Grad imamo že objavljen razpis za letošnje leto na spletni strani občine pod JAVNI RAZPISI:
http://www.gornji-grad.si/?q=content/razpisi
Javni razpis o dodelitvi nepovratnih finančnih sredstev za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih čistilnih naprav v
občini Gornji Grad v letu 2016. Rok za prijavo: 31.08.2016.
http://www.lex-localis.info/KatalogInformacij/VsebinaDokumenta.aspx?SectionID=54bf7edd-8a52-4070-a92bVišina subvencije je 250 EUR na osebo in vplačana taksa za čiščenje in odvajanje odpadnih vod na gospodinjstvo, v
ca70f2a1d415
Gornji Petrovci
Grad
Občina Grad ima v letu 2016 predvideno sofinanciranje izgradnje MKČN.
Predhodno mora občinski svet sprejeti še pravilnik, potem se izvede razpis.
Po vsej verjetnosti bo to izvedeno v drugi polovici letošnjega leta.
Grosuplje
Hajdina
Hoče – Slivnica
Hodoš
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Horjul
V Občini Horjul, v letu 2016, sofinanciramo vgradnjo MKČN
do višine 30 % oziroma do 250 €/PE. Razpis je bil objavljen 29.02.2016 na spletnih straneh Občine Horjul in je
dostopen na spodnji povezavi: http://www.horjul.si/index.php/20-novice/prispevki/967-javni-razpis-za-sofinanciranjemalih-komunalnih-cistilnih-naprav-v-letu-2016
Hrastnik
Z namenom ureditve odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode na celotnem območju Občine Hrastnik, torej
tudi na območjih, ki niso znotraj aglomeracij v skladu z Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne
vode(Uradni list RS, št. 98/2015) in na katerih so si lastniki objektov ustrezno odvajanje in čiščenje dolžni zagotoviti
sami, so v Proračunu Občine Hrastnik za leto 2016 za sofinanciranje izgradnje malih komunalnih čistilnih naprav
Sredstva
proračuna
se vbodo
na podlagi javnega razpisa, ki bo objavljen po sprejemu predpisa o
zagotovljena
sredstva
višinidodeljevala
20.000,00 EUR.
zavarovanju vodnih teles vodnih virov, ki so vključeni v sistem javne oskrbe s pitno vodo, in je trenutno v pripravi na
Ministrstvu za okolje in prostor, saj bo bistveno vplival na način izvajanja odvajanja in čiščenja komunalne odpadne
vode na teh območjih.
Hrpelje – Kozina
Idrija
Ig
Ilirska Bistrica
Ivančna Gorica
Javni razpis najdete na spodnjem linku:
http://www.ivancna-gorica.si/razpisi-in-objave/?id=3922
Izola
Jesenice
Jezersko
Juršinci
Občina Juršinci v letu 2016 ne financira vgradnje malih čistilnih naprav.
Kamnik
Občina kamnik je dne 1.3.2016 objavila nov razpis za MKČN.
Razpis je dostopen na spletni strani: http://www.kamnik.si/index.php?t=Razpis&id=951
Kanal
Kidričevo
Kobarid
Kobilje
Kočevje
Komen
Komenda
Koper
Kostanjevica na Krki
Kostel
V občini Kostel še ni možno dobiti subvencije za vgradnjo male
čistilne naprave. To bo možno šele po tem ko bo
občinski svet sprejel odlok o sofinanciranju
Kozje
1. Znesek sofinanciranja je odvisen od velikosti ČN in števila stalno prijavljenih oseb v objektu.
Subvencija okvirno znaša max 350€/PE, kjer 1 človek predstavlja 1PE in sočasno max. do 50% investicije brez DDV.
2. Razpis bo predvidoma objavljen v pomladnih mesecih 2016.
Kranj
v letu 2016 Mestna občina Kranj ne predvideva subvencioniranja malih čistilnih naprav.
Ekokult, družba za uresničitev okolju in ljudem prijaznih projektov, d.o.o., Kvasica 2, 8343 Dragatuš, Bela krajina, tel.: 07 35 66
Str.: 4/13
914, faks 07 35 66 912, m.: 041 341 943, ekokult@ekokult.com, www.ekokult.com

Aktualne informacije glede občinskih subvencij za nakup in vgradnjo
malih ČN po posameznih občinah v Sloveniji na dan 31.03.2016
Kranjska Gora
razpis je že objavljena na naši spletni strani: http://obcina.kranjska-gora.si/info/javni-razpisi/male-cistilne-naprave.
Na zgornji povezavi dobite vse informacije in vlogo.
Križevci
V Občini Križevci sofinanciramo MKČN-je v višini 1000 EUR na gospodinjstvo, v primeru dveh st. hiš na eno MKČN pa
1500 EUR.Predviden termin razpisa je v mesecu novembru.
Krško
naselja: Spodnji Stari Grad, Spodnja Libna, Stara vas, Žadovinek do 95 % upravičenih stroškov investicije;
krajevne skupnosti: KS Leskovec, KS Krško polje, KS Dolenja vas do 82 % upravičenih stroškov investicije;
ostali v območju občine Krško do 70 % upravičenih stroškov investicije.
Maksimalna višina upravičenih stroškov za posamezen stanovanjski objekt znaša 2.400,00 EUR z DDV.
Javni razpis za leto 2016 bo objavljen predvidoma konec marca ali ali začetek aprila 2016 v Posavskem obzorniku.

Kungota
V zvezi s povpraševanjem po subvencijah za vgradnjo male čistilne naprave, vam sporočam, da občina Kungota, v
proračunu za leto 2016, ni planirala izplačila teh subvencij
Kuzma
Razpis je pravkar »zunaj« - do zadnjega v mesecu. Možno je pridobiti do 1.582,70 €.
Laško
Lenart
Višina subvencije znaša 500.00 €. Vlogo lahko podate vedno, ni razpisa.
Lendava
V pripravi je Pravilnik o subvencioniranju malih čistilnih naprav, ki bo sprejet predvidoma marca 2016. Za konkreten
Litija
Ljubljana
Nakup in vgradnja malih (individualnih ali skupinskih) čistilnih naprav za komunalne odpadne vode do 25 populacijskih
enot (PE) je trenutno na voljo za ta namen kredit 51OB14 do 31.03.2016 na Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad,
Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana. Mestna občina Ljubljana na območju mestne občine v letu 2016 nima v
proračunu predvidenih subvencij za vgradnjo malih čistilnih naprav.
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Ljubno
Javni razpis za dodelitev nepovratnih sredstev za namen nakupa in vgradnje malih čistilnih naprav v Občini Ljubno za
leto 2016 objavljen na naši spletni strani že od 01.02.2016 dalje.
Vse podrobnosti izveste v besedilu razpisa. Ker niste navedli naslova, kjer bi gradili MČN, si v priloženem grafičnem
delu lahko pogledate ali ste izven označenih območij in ste tako do subvencije upravičeni.
Ljutomer
Občina Ljutomer ne zagotavlja subvencij za vgradnjo malih čistilnih naprav v občini.
Log – Dragomer
Logatec
Obveščamo vas, da je bil javni poziv za subvencije za nakup malih komunalnih čistilnih naprav za leto 2016, objavljen v
uradnih objavah 1-2 številki Logaških novic, ki so izšle 29. 2. 2016.
Višina subvencije je odvisna od stalno prijavljenih oseb v nepremičnini iz katere se odvaja odpadna voda, znaša pa
Celotna vsebina poziva je dostopna tudi na občinski spletni strani.
Loška dolina
Loški Potok
Občina Loški Potok ne subvencionira izgradnje MKČN, saj ji sredstev primankuje že za izgradjno javnega
kanalizacijskega sistema z KČN. ( vrednost investicije cca 5 mio EUR )
Lovrenc na Pohorju
V Občini Lovrenc na Pohorju še nimajo sprejetega občinskega predpisa o možnostih, pogojih in višini subvencioniranja
MKČN.
Luče
V Občini Luče bo tudi letos razpis. Višina razpisanih sredstev bo 15.000 €. Subvencija znaša do 60 % upravičenih
stroškov, odvisna pa je tudi od zmogljivosti MČN. Za razstlinske ČN je subvencija maksimalno 400 € na PE in za ostale
ČN 300 € na PE. Razpis bo predvidom objavljen prihodnji teden. Več v zvezi s tem si lahko preberete v Pravilniku o
sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Luče (Uradni list RS, št. 25/2013).
Lukovica
Majšperk
Makole
Razpis za sofinanciranje malih čistilnih naprav bo objavljen do konca meseca marca (prijava na razpis bo nato možna
do novembra). Višina subvencije je do 50% neto vrednosti (brez DDV) investicije oz do max 1.000 EUR/priključeno
gospodinjstvo.
Maribor
Mestni svet MOM je 3.3.2016 sprejemal Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe odvajanja in
čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v mestni občini Maribor – bila je prva obravnava. Bilo je kar nekaj
pripomb, zahtev za pojasnila in vse to bo Mestna uprava pregledala, posredovala odgovore mestnemu svetu in če
bodo odgovori za svetnice in svetnike zadovoljivi, bo predvidoma Odlok po drugi obravnavi sprejet. Dokler pa to ni
izvršeno pa vam žal okoli eventuelnega subvencioniranja gradnje malih čistilnih naprav ne moremo ničesar podati,
ker se o tem še ni odločilo na mestnem svetu, pa tudi vira financiranja še nimamo, saj bi ga naj opredeljeval prej
citirani Odlok.
Markovci
Medvode
Mengeš
Na občini Mengeš trenutno nimamo sprejetega pravilnika o subvencioniranju malih čistilniha naprav.
S tega stališča za enkrat tudi ne dodeljujemo subvencij za ta namen.
Metlika
javni razpis je objavljen na občinski spletni strani (www.metlika.si). Višina subvencije je 1.000,00 EUR.
Mežica
Miklavž na Dravskem polju
Miren – Kostanjevica
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Mirna
Mirna Peč
JR je objavljen na naši spletni strani www.mirnapec.si
Mislinja
Mokronog – Trebelno
Moravče
Moravske Toplice
Javni razpis za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih čistilnih naprav je bil objavljen 04.03.2016 na spletni strani
Občine Moravske Toplice: www.moravske-toplice.si, pod rubriko Razpisi in objave.
Višina sofinanciranja čistilne naprave za posamezno stanovanjsko hišo znaša 1.500,00 EUR, vendar največ do 50%
investicijske vrednosti čistilne naprave z DDV.
Mozirje
Murska Sobota
Muta
Naklo
Nazarje
Sporočamo vam, da je javni razpis za sofinanciranje vgradnje MČN odprt do 23. 3. 2016. Več o razpisnih pogojih
najdete na naši spletni strani http://www.nazarje.si/default-27005,1167.html.
Nova Gorica
Novo mesto
Odranci
Oplotnica
Občina Oplotnica še nima sprejetega proračuna za leto 2016. Razpis bo objavljen po sprejemu proračuna. Višina
subvencije je določena v Pravilniku o sofinanciranju MKČN v občini Oplotnica ( UGSO, št. 53/2015) in znaša
200€/osebo.
Ormož
Zaenkrat še nimamo sprejetega pravilnika, tako da subvencije ni možno pridobiti.
Osilnica
v proračunu občine za leto 2016 nimamo zagotovljenih sredstev za sofinanciranje vgradnje malih čistilnih naprav.
Pesnica
Piran
Pivka
Občina Pivka nima predvidenih subvencij za vgradnjo malih čistilnih naprav.
Podčetrtek
Podlehnik
Podvelka
Občina Podvelka še ni sprejela pravilnika/odloka na podlagi katerega bi bilo mogoče črpati sredstva za
subvencioniranje malih čistilnih naprav in sicer iz razloga, ker glede na pridobljena mnenje računskega sodišča in
ministrstva za finance nejasno, ali občine imajo podlago za izvedbo sofinanciranja. Sporočamo Vam, da Občina
Podvelka še ni sprejela pravilnika/odloka na podlagi katerega bi bilo mogoče črpati sredstva za subvencioniranje
malih čistilnih naprav in sicer iz razloga, ker glede na pridobljena mnenje računskega sodišča in ministrstva za finance
nejasno, ali občine imajo podlago za izvedbo sofinanciranja.
Poljčane
Polzela
Za odgovor na vaše splošno vprašanje, vas vabimo , da si preberete Javni poziv za sofinanciranje malih komunalnih
čistilnih naprav na območju Občine Polzela,
ki je objavljen na spletni strani Občine Polzela, pod rubriko razpisi in objave!
Postojna
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Prebold
Razpis bo po predvidoma v mesecu aprilu in bo odprt do porabe sredstev v tekočem letu in se bo predvidoma ponovil
v naslednjem proračunskem letu .
Višina subvencije bo 1000 € . Upravičenci do subvencije bodo tudi tisti, ki so MČN že kupili in vgradili .
Preddvor
Prevalje
Občina Prevalje v Proračunu za leto 2016 nima planiranih finančnih sredstev za sofinanciranje malih čistilnih naprav.
Ptuj
Puconci
Rače – Fram
v naslednji številki Račkih novic, ki bodo izšle predvidoma čez 20 dni bo objavljen razpis za Sofinanciranje malih
komunalnih čistilnih naprav. Rok za oddajo vlog je 14.10.2016. Vloge se obravnavajo po koncu razpisa. Višina
subvencije je 50% vrednosti nakupa male komunalne čistilne naprave oz. največ 1000,00 EUR.
Razpis, navodila in vloge bodo objavljene tudi na naši spletni strani www.race-fram.si, lahko pa vlogo osebno dvignete
prav tako na sedežu občine v času uradnih ur.
Radeče
Glede na vaš dopis z dne 3 . marca 2016 vam sporočamo, da imamo v letošnjem letu že sprejeti proračun, ki ne
predvideva subvencije za čistilno napravo. Za leto 2017 pa razmišljamo o tem, vendar še nimamo nikakršnih indicev
za to.
Radenci
Radlje ob Dravi
Radovljica
Ravne na Koroškem
Razkrižje
Več podrobnosti v razpisu.
Renče – Vogrsko
Ribnica
V Bukovici ni predvidenega sofinanciranja MČN saj se sofinancira samo na vodovarstvenih območjih.
Ribnica na Pohorju
Rogaška Slatina
Rogašovci
v Občini Rogašovci je možno dobiti subvencijo za vgradnjo male čistilne naprave.
Maksimalna priznana vrednost dobave in motaže MČN je 3.000 EUR. 1287,73 EUR je prispevek lastnika MČN. Max.
subvencija torej znaša 1.712,27 EUR.
Pridobiti jo je možno pod določenimi pogoji iz Pravilnika o sofuinanciranju nakupa in vgradnje malih čistilnih naprav v
Tako so upravičenci po 4. členu Pravilnika:
"Upravičenci do sofinanciranja po tem pravilniku so fizične osebe s stalnim prebivališčem v občini, ki so lastniki
stanovanjskih ali večstanovanjskih stavb na tistih območjih Občine Rogašovci, kjer ni možnosti priključitve na javno
kanalizacijsko omrežje ter na tem območju skladno z občinskim programom odvajanja in čiščenja komunalne,
Glede
na in
uveljavitev
nove
Uredbe
o odvajanju
in čiščenju
komunlane odpadne
odpadne
padavinske
vode
ni predvidena
izgradnja
kanalizacijskega
omrežja."vode, ki na novo določa roke za
zagotavljanje čiščenja komunalnih odpadnih voda (do 2021 oz. do prve rekonstrukcije objekta) in pravilnika o
občutljivih območjih, kjer moramo z MOP razjasniti uvrstitetv območja Občine Rogašovci, vsaj v prvi polovici leta ne
predvidevamo razpisa.
Rogatec
Občina Rogatec ima odprt javni razpis za subvencioniranje nabave in gradnje malih komunalnih čistilnih naprav.
Več na spletni strani: http://obcina.rogatec.si/javni-razpis-za-subvencioniranje-nabave-in-gradenj-malih-komunalnihcistilnih-naprav-na-obmocju-obcine-rogatec-v-letu-2015-in-2016/
Ruše
V proračunu Občine Ruše trenutno ni zagotovljenih sredstev za subvencioniranje nabave in vgradnje MKČN.
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Šalovci
Selnica ob Dravi
Semič
Šempeter-Vrtojba
Šenčur
Šentilj
Šentjernej
Šentjur
Šentrupert
Sevnica
Razpis je pripravljen in v postopku objave na Uradnem listu RS. Predvidoma bo objavljen
v roku enega tedna. Maksimalna višina subvencije po tem razpisu za vgrajeno MČN
je 50 % oz. največ 1.000 EUR.
Sežana
Škocjan
Škofja Loka
Škofljica
Slovenj Gradec
Slovenska Bistrica
Občina Slovenska Bistrica ima v proračunu za letošnje leto za namen sofinanciranja malih komunalnih čistilnih naprav
načrtovana sredstva v višini 50.000 EUR. Merila za odobritev sofinancerskih sredstev, kakor tudi njihova višina,
trenutno niso določena, ko pa bodo, bodo tudi objavljena na uradni spletni strani Občine Slovenska Bistrica, lokalnih
medijih, itd. Za nove informacije me pa lahko seveda pokličete na spodnjo telefonsko številko. Simon Kotnik,
dipl.upr.org.
Oddelek za okolje in prostor
Slovenske Konjice
Zaenkrat nimajo aktualnega razpisa za subvencije za vgradnjo male čistilne naprave. Predvidoma bomo razpis objavili
konec poletja oz. jeseni. O višini subvencije še ne moremo podati informacije
Šmarje pri Jelšah
Občina Šmarje pri Jelšah je v lanskem letu sprejela Pravilnik o subvencioniranju nabave in gradenj malih komunalnih
čistilnih naprav na območju Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 37/2015). Zaradi nove državne uredbe, ki je
bila sprejeta šele konec leta 2015, razpisa za dodelitev sredstev še nismo izvedli, prav tako smo morali počakati, da je
Občinski svet sprejel proračun občine za leto 2016.
Višina
za pomoč
znaša dointenzivno
50% upravičenih
stroškov
za nakup in vgradnjo
MKČNlahko
oziroma
največ
1200
EUR za en
Razpisno
dokumentacijo
pripravljamo
in predvidevamo,
da jo bomo
objavili
še ta
mesec.
stanovanjski objekt.
Šmarješke Toplice
Šmartno ob Paki
Več
o razpisu
razpisna
dokumentacija
je dosegljiva
navišina
spletni
strani Občine
Šmartno
Razpis
za maleinčistilne
naprave
je odprt do
30. 3. 2016,
subvencije
je 1.000
EUR. ob Paki, lahko pa se dvigne
tudi na občinski upravi.
Šmartno pri Litiji
trenutno občina nima sredstev v proračunu namenjenih za subvencijo MČN
Sodražica
Solčava
Šoštanj
Predviden razpis v aprilu 2016.
Središče ob Dravi
Starše
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Štore
razpis za sofinanciranje malih čistilnih naprav bo objavljen poleti
Straža
Sv. Trojica v Slovenskih goricah
Razpis za sofinanciranje MkČN do 50 PE v letu 2016 bo predvidoma objavljen od maja 2016 do avgusta 2016.
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. Višina sofinanciranja je do 50% vrednosti MkČN in največ do 1000 EUR.
Sveta Ana Občina
Sveta Ana sofinancira izgradnjo MKČN za občane, ki gradijo na območju Občine Sveta Ana. V ta namen je v mesecu
aprilu objavljen javni poziv v Aninih novicah. V času poziva je potrebno oddati vlogo z zahtevanimi prilogami.
Predlagam, da sledite na spletni strani občine kdaj bo poziv objavljen. Višina sofinanciranja je do 49 % investicije
Sveti Andraž v Slovenskih goricah
Sveti Jurij v Slovenskih goricah
Na podlagi Sklepa o sofinanciranju malih čistilnih naprav v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah (Medobčinski uradni vestnik
št. 17/2009) je višina
sofinanciranja 30 % vrednosti individualne čistilne naprave, brez ddv. Maksimalna višina sofinanciranja je 1.000,00
sofinanciranja individualne čistilne naprave so samo vlaganja v čistilno napravo, brez projektnih in gradbenih del.
Razpisa ni. Na občino se posreduje vloga za sofinanciranje individualne čistilne naprave, katera je dostopna na spletni
zahtevanimi prilogami.
Sveti Tomaž
nimamo še pravilnika za sofinanciranje.
Svetij Jurij ob Ščavnici
Občina sofinancira male čistilne naprave z javnim razpisom, ki je običajno objavljen v mesecu novembru, čistilna
naprava pa mora biti že vgrajena in imeti pridobljeno pozitivno oceno obratovanja. Do sofinanciranja so upravičeni
lastniki stanovanjskih objektov, ki imajo stalno prebivališče v občini Sveti Jurij ob Ščavnici.
Višina subvencije je bila za leto 2015, 800 EUR za eno stanovanjsko enoto. Če se na MČN priključuje več stanovanjski
enot, pa za 1. 800 EUR in za vsako naslednjo dodatnih 400 EUR.
Tabor
V letu 2016 še ni predvidenih sredstev za subvencije MKČN v Občini Tabor. Predvideva se, da se bodo ta sredstva
rezervirala v letu 2017, višina subvencije pa bo znana ob sprejemanju proračuna 2017 kar bo predvidoma jeseni.
Tišina
Tolmin
subvencij za vgradnjo malih čistilnih naprav Občina Tolmin ne izvaja.
Trbovlje
Trebnje
Občina Trebnje ima v letu 2016 predvidena sredstva za subvencioniranje izgradnje malih komunalnih čistilnih naprav.
Višina subvencije je 40% upravičenih stroškov za postavitev male komunalne čistilne naprave oziroma največ 820,00
Razpis
proti
konca prve polovice leta. Vsekakor bo objavljeno na spletni strani občine, v Glasilu
EUR zabo
enopredvidoma
stanovanjsko
stavbo.
občanov. Za natančnejše informacije me lahko tudi kontaktirate, dosegljiva sem na tel.št. 07 34 81 108 ali po mailu
darja.gorenc@trebnje.si
Trnovska vas
Občina Trnovska vas nima planiranih sredstev za vgradnjo malih čistilnih naprav.
Tržič
Za prejetje subvencije mora čistilna naprava že delovati, saj mora imeti tudi potrdilo o obratovanju, višina je pa sicer
odvisna od tega kolikšna je bila cena nakupa čistilne naprave, znaša pa 35% nabavne vrednosti.
Trzin
zaradi malo oz. nič interesa v preteklih letih, v Občini Trzin letos ni razpisa za subvencioniranje obrestne mere, pod
katerega bi lahko sodila tudi subvencija za vgradnjo male čistilne naprave.
Ekokult, družba za uresničitev okolju in ljudem prijaznih projektov, d.o.o., Kvasica 2, 8343 Dragatuš, Bela krajina, tel.: 07 35 66
Str.: 10/13
914, faks 07 35 66 912, m.: 041 341 943, ekokult@ekokult.com, www.ekokult.com

Aktualne informacije glede občinskih subvencij za nakup in vgradnjo
malih ČN po posameznih občinah v Sloveniji na dan 31.03.2016
Turnišče
Velenje
razpis za sofinanciranje izgradnje malih komunalnih čistilnih naprav bo objavljen na spletni strani Mestne občine
Velenje www.velenje.si med 5. in 10. majem. Razpis bo odprt do 31. avgusta 2016.
Subvencija znaša tisoč evrov na obstoječ stanovanjski objekt.
Velika Polana
Velike Lašče
Upravičencem se po namenu dodelijo finančna sredstva v višini:
- 1300€/MKČN z nazivno zmogljivostjo 1-6 PE
- 1800€/MKČN z nazivno zmogljivostjo 7-20 PE
- 2300€/MKČN z nazivno zmogljivostjo 21-50 PE
Razpis bo v tem ali prihodnjem mesecu,
Veržej
na celotnem območju Občine Veržej je zgrajeno javno kanalizacijsko omrežje in možna priključitev, zato se male
čistilne naprave na območju naše občine ne bodo izvajale.
Videm
Vipava
Občina Vipava nima subvencij za vgradnjo malih čistilnih naprav.
Vitanje
Vodice
Vojnik
Razpis za subvencijo vgradnje mKČN bo objavljen predvidoma v mesecu maju 2016, višina subvencije je do 50 %. Dani
razpisni pogoji pa so pogoj za odobritev subvencije.
Vransko
Vrhnika
Vuzenica
Občina Vuzenica nima sprejete subvencije za vgradnjo male čistilne naprave
Zagorje
Tudi letos bo subvencija, razpis pripravljamo,
bo objavljen v kratkem, bo pa približno enak kot lani,
morda kakšna manjša sprememba, vsekakor subvencija je zagotovljena.
Žalec
Razpis za nepovratna sredstva za nakup malih komunalnih
čistilnih naprav v naši občini je že odprt, poziv je objavljen
na naši spletni strani.
http://zalec.e-soft.si/apl/doc/78D9E17E.pdf
Na tej povezavi vam je dostopna tudi vloga, ki jo vložite pri
nas po tem ko boste pridobili vso potrebno dokumentacijo.
Več o upravičencih do izplačila subvencije
in višini subvencij si lahko preberete v Pravilniku
o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav.
https://www.uradni-list.si/1/content?id=118299
Maksimalen znesek, ki ga lahko pridobite je 1.000 €.
Zavrč
Železniki
A) Višina subvencije - okvirno in 250 EUR/PE
B) Kdaj bo predvidoma razpis. PREDVIDOMA V MESECU JUNIJU
Žetale
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Žiri
Razpis poteka, subvencija je do 150 EUR /PE, a največ 30% investicije. Razpis je na spletni strani Občine Žiri.
Žirovnica
Zreče
Žužemberk
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