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ZADEVA: Odgovor na svetniško vprašanje: Upravičenost do povračila investicije v  
      male komunalne čistilne naprave (MKČN) 
 
 
Veljavni predpisi s področja odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode določajo 
obveznost priključitve objektov na javno kanalizacijsko omrežje in ne predvidevajo 
upravičenosti do povračil investicije v male komunalne čistilne naprave (MKČN) za lastnike 
objektov, ki so v fazi pridobivanja gradbenega dovoljenja morali predvideti gradnjo MKČN na 
območju, kjer priključitev na javno kanalizacijsko omrežje še ni bila mogoča. 
 
Obveznost priklopa na javno kanalizacijo je predpisana v Odloku odvajanju in čiščenju 
komunalne in padavinske odpadne vode na območju občine Cerklje na Gorenjskem (Uradni 
vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 3/14), in sicer je skladno z določili 11. člena na 
območju, kjer je javna kanalizacija zgrajena, priključitev objektov na javno kanalizacijsko 
omrežje obvezna. 
 
V zvezi s to problematiko smo za mnenje zaprosili tudi Ministrstvo za okolje in prostor. S 
strani ministrstva smo prejeli odgovor št. 35206-29/2016/-1094-04/2 z dne 24. 6. 2016 
(kopija dokumenta je priložena v prilogi), v katerem so med drugim podana spodnja 
pojasnila:    
 
V petem odstavku 43. člena Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Ur.l. 
RS, št. 98/15) so opredeljene zahteve za prilagoditev obstoječih objektov, kjer je navedeno, 
da mora lastnik obstoječega objekta v aglomeraciji, kjer je opremljenost z javno kanalizacijo 
predpisana, ali v aglomeraciji, kjer opremljenost z javno kanalizacijo ni predpisana, 
aglomeracija pa je opremljena z javno kanalizacijo, ali lastnik obstoječega objekta izven meja 
aglomeracije, za komunalno odpadno vodo, ki nastaja v tem objektu, zagotoviti priklop na 
javno kanalizacijsko omrežje najpozneje šest mesecev po začetku obratovanja 
komunalne čistilne naprave, ki zaključuje to javno kanalizacijsko omrežje, ali 
najpozneje šest mesecev po pridobiti uporabnega dovoljenja za javno kanalizacijsko omrežje, 
če je to javno kanalizacijsko omrežje priključeno na komunalno čistilno napravo. 
 
Obveznost priklopa na javno kanalizacijo je predpisana tudi v Uredbi o emisiji snovi in toplote 
pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Ur.l. RS, št. 64/12, 64/14 in 
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98/15), in sicer je v prvem odstavku 16. člena navedeno, da mora na območju, ki je 
opremljeno z javno kanalizacijo, investitor ali lastnik objekta, v katerem nastaja 
komunalna odpadna voda, zagotoviti, da se komunalna odpadna voda odvaja v 
javno kanalizacijo. 
 
V odgovoru ministrstva so podana tudi pojasnila v zvezi z odmero komunalnega 
prispevka, in sicer se komunalni prispevek odmerja zaradi izboljšanja opremljenosti 
stavbnega zemljišča s komunalno opremo, kar določa sedmi odstavek 79. člena Zakona o 
prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – 
ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – 
ZUUJFO). V tem primeru pristojni organ občinske uprave izda odločbo odmeri komunalnega 
prispevka po uradni dolžnosti. S plačilom komunalnega prispevka je zavezancu zagotovljena 
priključitev na že zgrajeno komunalno opremo. 
 
Kot je razvidno iz odgovora, prejetega s strani ministrstva, oprostitvi komunalnega 
prispevka, v primeru, ko gre za izboljšanje opremljenosti stavbnega zemljišča s komunalno 
opremo (v tem primeru s kanalizacijo) oziroma, ko gre za obvezen priklop na javno 
kanalizacijo na območjih, kjer je le-ta zgrajena, ni možno ugoditi.  
 
Zavezancev za plačilo komunalnega prispevka zaradi izboljšanja komunalne opremljenosti se 
ne more oprostiti plačila komunalnega prispevka, da bi bili na ta način upravičeni do 
povračila investicije v MKČN. 
 
 
 
Pripravila: 
Romana Žepič 
Višja svetovalka 

Občina Cerklje na Gorenjskem 
ŽUPAN 
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Priloga: 

- Odgovor Ministrstva za okolje in prostor št. 35206-29/2016/-1094-04/2 z dne 24. 6. 2016 
      


