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IZGRADNJA MKČN PRI SVETEM DUHU NA OSTREM 
VRHU 

Prijavitelj operacije: Občina Selnica ob Dravi 

Partnerji: / 

Vrednost operacije: 64.400,82 € z DDV 

Vrednost sofinanciranja (EKSRP): 39.999,30 €  

Izvedba operacije: oktober 2020 – junij 2021 

Ozadje operacije 
V sklopu operacije varovanja voda pri Sv. Duhu na Ostrem vrhu je občina ob sanaciji 
vodnega zajetja izpeljala tudi projekt »Izgradnja MKČN pri Sv. Duhu na Ostrem vrhu«. 
Podatki o onesnaženju površinskih in podzemnih ter stoječih in tekočih voda kažejo, da 
predstavljajo komunalne odpadne vode iz naselij in ostalih virov velik delež vsega 
onesnaženja voda.  
 
Z navedenim projektom smo pristopili k reševanju problematike odvajanja in čiščenja 
odpadne vode iz javnega objekta – Podružnična šola Sv. Duhu na Ostrem vrhu in župnišča, 
ki je v neposredni bližini. Izvedba projekta zajema izgradnjo novega fekalnega kanala v 
skupni dolžini 90 m in postavitev male komunalne čistilne naprave v velikosti do 16 PE. V 
sklopu ureditve odvajanja in čiščenja odpadne vode bo urejeno tudi dvorišče pred 
podružnično šolo. 
 
S projektom želimo dvigniti zavest lokalnih prebivalcev o obratovanju malih komunalnih 
čistilnih naprav (MKČN) z namenom izboljševanja učinka čiščenja odpadne vode, varovanja 
virov pitne vode s poudarkom na vodovarstvenih območjih in varovanju drugih naravnih 
virov, kot so vodotoki, vodonosniki in habitati.  
 
Prav tako želimo prebivalce spodbuditi k lastni ureditvi odvajanja in čiščenja odpadne vode 
z njihovih objektov v skladu z veljavno zakonodajo. V ta namen občina na področjih, kjer ni 
predvidena javna kanalizacija preko javnega razpisa za sofinanciranje izgradnje male 
komunalne čistilne naprave spodbuja izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav. 
 

Cilji operacije 
Osnovni cilji so: 

- izboljšati stanje vodnih virov na vodovarstvenih območjih,  
- izboljšati stanje tal in vod z uvajanjem novih, sonaravnih trajnostnih tehnik čiščenja 

komunalnih odpadnih voda,  
- krepiti ozaveščenost občanov o varovanju vodnih virov in učinkovitejšemu čiščenju 

komunalnih odpadnih vod, 
- možnostih ponovne uporabe očiščene vode v kmetijstvu in za ostale namene,  
- ponovna uporaba deževnice v gospodinjstvih, 
- Krepitev ozaveščenost občanov o pomenu mokrišč. 
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Aktivnosti operacije 
- Izgradnja novega fekalnega kanala od osnovne šole in župnišča v skupni dolžini 90 m, 
- postavitev male komunalne čistilne naprave v velikosti do 16 PE, 
- ureditev okolice in dostopa do čistilne naprave.  

Rezultati operacije 

- Pilotna mala komunalna čistilna naprava, 
- ustrezno čiščenje komunalne odpadne vode za podružnično osnovno šolo, vrtec in 

župnišče, 
- obvestilo javnosti o izvedbi projekta. 
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