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ZADEVA: Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o 

sofinanciranju izgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na 

območju Občine Slovenska Bistrica – II. obravnava 

 
 

 

 

 

 

Poročevalec: 

 

Milan OZIMIČ, vodja Oddelka za okolje in prostor 
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Številka: 1036 

Datum: 14.6. 2019 

 

            O B Č I N A 

SLOVENSKA BISTRICA 

O  b  č  i  n  s  k  i   s  v  e  t 

 

 

ZADEVA: Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju izgradnje malih 

komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Slovenska Bistrica – II. obravnava. 

 

 

I. PREDLAGATELJ 

 

Župan dr. Ivan ŽAGAR 

 

II. DELOVNO TELO, PRISTOJNO ZA OBRAVNAVO 

 

 Odbor za okolje in urejanje prostora 

 

III. VRSTA POSTOPKA 

 

Dvofazni 

 

IV. FAZA POSTOPKA 

 

II.  obravnava 

 

V. PRAVNE PODLAGE ZA SPREJEM:   

 

 Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – 

ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 

 Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15 in 76/17), 

 Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda ter o pogojih za 

njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 94/14 in 98/15), 

 Statut Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 55/10), ki med drugim določa, da občinski 

svet sprejema odloke in pravilnike. 

 

VI.  NAMEN PRAVILNIKA 

 

Namen sprememb pravilnika je predvsem izboljšati jasnost določb samega pravilnika in tudi postopka 

odločanja o upravičenosti vlagatelja do sofinanciranja. Predlagane spremembe so pripravljene glede na 

izkušnje v okviru javnega razpisa, ki je potekal v letu 2018.  
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Strokovne podlage je pripravila občinska uprava v sodelovanju s Komunalnim podjetjem Slovenska 

Bistrica, d.o.o., kot izvajalcem gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske 

odpadne vode.  

 

Bistvene vsebinske spremembe pravilnika so tri.  

Prva se nanaša na jasnejšo definicijo območij in pogojev, kjer lastniki objektov niso upravičeni do 

sofinanciranja gradnje MKČN (sprememba 3. člena). 

 

Druga sprememba je prijaznejša do vlagateljev, saj bodo lahko vlogo oddali tudi po e-pošti, morebitno 

nepopolno vlogo pa bodo morali dopolniti v 15 dneh (do sedaj v 8. dneh) po prejetem pozivu 

(sprememba 4. člena). 

 

Tretja vsebinska dopolnitev se nanaša na spremembe  5. člena, katera natančneje določa dokazila, ki jih 

morajo upravičenci predložiti za sklenitev pogodbe o sofinanciranju, določa pa tudi rok do katerega 

mora upravičenec končati svojo investicijo in predložiti zahtevek. V kolikor v zahtevanem roku ne 

konča investicije in ne predloži zahtevanih dokazil se šteje, da ni izpolnil pogojev po odločbi za 

sklenitev pogodbe. Preneha pa tudi veljavnost same odločbe. 

 

Ostala  določila  pravilnika se ne spreminjajo. Enak ostaja tudi namen pravilnika, to je pregledna 

podlaga za izvedbo razpisov za sofinanciranje izgradnje malih komunalnih čistilnih naprav velikosti do 

50 populacijskih enot (v nadaljevanju: PE) lastnikom objektov in jim na ta način pomagati, da 

zagotovijo ustrezno odvajanje in čiščenje odpadnih voda tudi na območjih, kjer javna fekalna 

kanalizacija ne bo zgrajena in posledično odpadne vode ne bodo čiščene na centralni čistilni napravi.  

Višina sofinanciranja je ostaja enaka kot je bila za leto 2018 in sicer do 50% upravičenih stroškov za 

postavitev MKČN oziroma največ 800,00 EUR za individualno MKČN ter do 50% upravičenih 

stroškov za postavitev skupne MKČN oziroma največ 600,00 EUR po posameznem objektu 

priključenem na skupno MKČN. 

 

VII. FINANČNE POSLEDICE 

 

Sprejetje predlaganega pravilnika ima neposredne finančne posledice na občinski proračun.  

Višina sredstev za te namene se planira v vsakoletnem proračunu. 

 

VIII. TEKST PRAVILNIKA 

 

Tekst pravilnika je v prilogi. 

 

IX. PREDLOG SKLEPA 

 

Občinskemu svetu predlagamo, da predlog pravilnika obravnava in sprejme naslednji 

 

S K L E P 

 

Občinski svet občine Slovenska Bistrica sprejme Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o 

sofinanciranju izgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Slovenska Bistrica – II. 

obravnava. 

 

 

 

Milan OZIMIČ   

Vodja Oddelka za okolje in prostor 

 

 

Priloga: Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju izgradnje malih 

komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Slovenska Bistrica – II. obravnava 
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O  B  Č  I  N  A 

SLOVENSKA BISTRICA 

O  b  č  i  n  s  k  i    s  v  e  t 

 
Kolodvorska ulica 10,  2310 Slovenska Bistrica 

telefon: h.c. + 386 2 / 843 28 00,   843 28 30   fax: + 386 2 / 81 81 141   e-mail: obcina@slov-bistrica.si 

uradna spletna stran: http://www.slovenska-bistrica.si 

 

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 

40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 16. člena Statuta Občine 

Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 55/10), Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in 

padavinske odpadne vode na območju Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 74/16), 

Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15 in 76/17) ter 

Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda (Uradni list RS, št. 94/14 

in 98/15) je Občinski svet Občine Slovenska Bistrica in na ………….. redni seji, dne …………. 

sprejel 

 

 

PRAVILNIK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH PRAVILNIKA O 

SOFINANCIRANJU IZGRADNJE MALIH KOMUNALNIH ČISTILNIH NAPRAV NA 

OBMOČJU OBČINE SLOVENSKA BISTRICA  

 

 

1. člen 

 

V Pravilniku o sofinanciranju izgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine 

Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 62/17, v nadaljevanju: pravilnik) se 2. točka  petega odstavka  

3. člena spremeni tako, da se glasi: 

»2. Lastniki objektov na območju aglomeracij Slovenska Bistrica, Zgornja Polskava, Spodnja 

Polskava, Pragersko, Leskovec in Šmartno na Pohorju in v 100 m pasu izven aglomeracij, kjer je že 

zgrajena javna kanalizacija in je na razdalji 100 m oddaljenosti omogočena priključitev na njo.«. 

 

2. člen 

 

Drugi stavek prvega odstavka 4. člena pravilnika se dopolni tako, da se pred piko doda besedilo: 

»ali posreduje na e-pošto: obcina@slov-bistrica.si«. 

 

Peti odstavek se dopolni in spremeni tako, da se glasi:  

»(5) Kandidati se na razpis prijavijo s pisno vlogo. Če vloga  ni  popolna se vlagatelja pozove k 

dopolnitvi. Vlagatelj mora vlogo dopolniti v roku 15 (petnajst) dni od prejema poziva. Vloga se bo 

štela za prispelo z dnem prispetja dopolnitve. V primeru, da bo razpoložljivih sredstev manj kot 

potrebnih sredstev v vlogah, bodo imele prednost vloge, iz katerih bo razvidno, da se gradi skupna 

MKČN. V primeru, da bo vrednost še vedno presegala razpoložljiva sredstva se kot tretji kriterij 

upošteva vrstni red prispelih vlog.« 
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3. člen 

 

Prvi odstavek 5. člena se spremeni in dopolni tako, da se glasi: 

»(1) Upravičenci morajo najkasneje v roku enega leta od vročitve odločbe o odobritvi 

sofinanciranja, predložiti obvestilo o dokončanju investicije z vsemi zahtevanimi dokazili in 

prilogami iz javnega razpisa, kakor tudi dokazila o izvedeni gradnji in obratovanju MKČN: 

1. Analizni izvid oziroma poročilo o prvih meritvah za MKČN grajeno po 1. 1. 2016 ali 

oceno obratovanja za MKČN grajeno pred 1. 1. 2016. 

2. Račune oziroma potrdila o plačilu za nakup in gradnjo MKČN. 

3. Vodno soglasje, v kolikor je bila MKČN zgrajena po 1. 1. 2016 in se nahaja na erozijskem 

območju ali vodovarstvenem območju. 

Po predloženih dokazilih bo z vsakim upravičencem sklenjena pogodba o dodelitvi sredstev in 

ostalih medsebojnih obveznostih in pravicah. Nakazilo sredstev se izvrši na transakcijski račun 

upravičenca v roku 30 dni od podpisa pogodbe.« 

 

 

4. člen 

 

Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 

 

 

 

Številka: 

Slovenska Bistrica, dne 

 

Župan 

Občine Slovenska Bistrica 

dr. Ivan Žagar l.r. 

 

 


