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PREDLAGATELJ: Župan Občine Cerkvenjak 
 
GRADIVO PRIPRAVIL: Občinska uprava Občine Cerkvenjak  
 
VRSTA POSTOPKA: POSTOPEK ZA SPREJEM AKTA V ENI OBRAVNAVI - 72. 
člen Poslovnika Občinskega sveta Občine Cerkvenjak 
 
PREDLOG SKLEPA: 
Na podlagi 29. in 65. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – 
uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 
11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 8. in 34. člena Odloka o načinu opravljanja lokalne 
gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne 
vode v Občini Cerkvenjak (Uradno glasilo slovenskih občin-UGSO, št. 51/2013) in 15. 
člena Statuta Občine Cerkvenjak (UGSO, št. 46/2016) je občinski svet Občine 
Cerkvenjak na svoji 11. redni seji dne, 3. 6. 2020, sprejel Pravilnik o dodeljevanju 
nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav in 
hišnih prečrpališč v Občini Cerkvenjak, v vsebini kot je predlagan. 

8 

 



 

Na podlagi 29. in 65. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-
1 in 30/18) 8. člena in 34. člena Odloka o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe 
odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Cerkvenjak (Uradno 
glasilo slovenskih občin-UGSO, št. 51/2013) in 15. člena Statuta Občine Cerkvenjak (UGSO, 
št. 46/2016) je Občinski svet Občine Cerkvenjak na svoji 11. redni seji dne 3.6.2020, sprejel  
 
 
 

P R A V I L N I K  
o dodeljevanju nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo malih komunalnih čistilnih 

naprav in hišnih prečrpališč v Občini Cerkvenjak 
 

 

1. člen 

S tem pravilnikom se določajo pogoji in postopki za dodeljevanje nepovratnih finančnih 
sredstev (v nadaljevanju: sredstva) za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav (v 
nadaljevanju: MKČN) in hišnih prečrpališč (v nadaljevanju: HPČ) v Občini Cerkvenjak. 

 

2. člen 

Namen dodeljevanja sredstev je: 

- spodbujanje varstva okolja z zmanjševanjem onesnaževanja s komunalnimi odpadnimi 
vodami, 

- pospeševanje izgradnje MKČN s kapaciteto do 50 PE ter HPČ, in sicer na območjih, ki so 
določene s programom odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih vod v Občini 
Cerkvenjak, 

- sofinanciranje izgradnje HPČ in sicer izključno na območjih, kjer je odvajanje in čiščenje 
komunalnih odpadnih vod v Občini Cerkvenjak urejeno v okviru javnega kanalizacijskega 
omrežja in neposredna priključitev samostojnega objekta prek gravitacijskega omrežja 
zaradi višinskih razlik ni možna. 

3. člen 

Sredstva za izgradnjo MKČN ter HPČ se zagotavljajo iz občinskega proračuna, njihovo višino 
pa sprejme občinski svet z odlokom o proračunu za tekoče leto.  

Sredstva se dodeljujejo na osnovi razpisa, ki ga na osnovi sprejetega proračuna Občine 
Cerkvenjak objavi župan na spletni strani Občine Cerkvenjak in na oglasnem portalu pred 
občino, lahko pa tudi v občinskem glasilu ali drugem tiskanem mediju. 

 

4. člen 

Upravičenci do sredstev za izgradnjo MKČN ter HPČ so lastniki (fizične osebe) 
stanovanjskih objektov. V primeru izgradnje skupne MKČN ali HPČ za več stanovanjskih 
objektov je nosilec investicije (vlagatelj vloge) tisti na katerem zemljišču bo MKČN ali HPČ 
zgrajeno. Investitorji pa medsebojna razmerja uredijo s posebno pogodbo. 

 



 

 
    Upravičenci do sredstev so lahko izjemoma tudi samostojni podjetniki s sedežem, tj. 
obratovalnico oziroma poslovnimi prostori na območju Občine Cerkvenjak, pri katerih se 
dejavnost izvaja v stanovanjskih objektih in pri katerih se tehnološke odpadne vode odvajajo in 
čistijo skupaj z nastalimi komunalnimi odpadnimi vodami. 

 

5. člen 

Upravičenec do sredstev iz tega pravilnika mora zagotoviti izpolnitev naslednjih pogojev: 

- MKČN ali HPČ morata biti zgrajena v skladu s tehničnimi standardi oziroma mora po 
učinkovitosti ustrezati zahtevam področnega podzakonskega predpisa. 

- Tipska MKČN mora imeti certifikat oziroma izjavo o lastnostih gradbenega proizvoda z 
zahtevami veljavnega standarda (SIST EN12566-3), ki zagotavlja mejne vrednosti 
parametrov odpadne vode, kot jih predpisuje veljavni podzakonski predpis (Uredba o 
odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode). 

- Tipsko HPČ mora imeti certifikat oziroma izjavo o lastnostih gradbenega proizvoda.  

- Rastlinska MKČN mora imeti projektno dokumentacijo (najmanj tehnološki načrt žigosan s 
strani IZS odgovornega projektanta). 

- Za vsako MKČN (tipsko in rastlinsko) mora investitor predložiti izpolnjeno ustrezno poročilo 
o prvih meritvah. 

- lokacija izgradnje MKČN mora biti izven aglomeracij znotraj katerih se predvideva izgradnja 
javne kanalizacije (informacije si vlagatelj pridobi na občinski upravi) razen v primeru, ko 
objekta fizično ni mogoče priključiti na javno kanalizacijsko omrežje, ki je predvideno ali 
vzpostavljeno na območju znotraj aglomeracije. 

- lokacija izgradnje HPČ mora biti znotraj aglomeracije oz. na območju v  okviru katerega je 
predvidena izgradnja javne kanalizacije (informacije si vlagatelj pridobi na občinski upravi) 
in izključno v primeru, ko objekta fizično ni mogoče neposredno priključiti na javno 
kanalizacijsko omrežje prek gravitacijskega kanalizacijskega sistema oz. ko je 
kanalizacijsko omrežje na višji višinski koti, kot kota iztoka hišnega priključka. 

- objekt za katerega se bo ali se je  nabavila MKČN ali HPČ mora biti legalen. 

- projekt je upravičen do sofinanciranja, če so stroški nastali po 1.1.2008. 

 

6. člen 

Razpis iz 3. člena tega pravilnika obsega: 
 -   namen, za katerega se sredstva dodeljujejo, 
 -   orientacijski znesek skupno razpisanih sredstev, 
 -   pogoje in merila za pridobitev sredstev, 
 -   pogoje, ki jih morajo vlagatelji izpolnjevati, 
 -   navedbo dokumentacije, ki jo morajo vlagatelji priložiti k vlogi, 
 -   naslov, na katerega vlagatelji vložijo vlogo, 
 -   rok za vložitev vlog, 

 -   ostale potrebne podatke za uspešno izvedbo razpisa. 

 

 

 

 



 

7. člen 

Vlogi za pridobitev sredstev mora biti priloženo: 

- osnovni podatki o MKČN ali HPČ (proizvajalec, kapaciteta, ipd.). 

- račun izdelan skladno z razpisnimi pogoji s popisom del in materiala ter odgovorno osebo 
za izvedbo del. 

- izjava lastnika nepremičnine, da je seznanjen z vrsto in obsegom del na objektu. 

- izjava izvajalca del oz. dobavitelja, da bo oz. je opravil poseg skladno z veljavnimi predpisi, 

- kopijo sklepa o registraciji  izvajalca (dobavitelja), iz katerega je razvidno, da izvajalec 
izpolnjuje pogoje za opravljanje ustrezne dejavnosti. 

- dokazila o poravnanih stroških izgradnje (fotokopije plačanih računov). 

- za tipske MKČN izjava o lastnostih gradbenega proizvoda  (SIST EN12566-3), 

- za tipske HPČ izjava o lastnostih gradbenega proizvoda,  

- za rastlinske oziroma individualno projektirane MKČN v skladu s področno zakonodajo 
projektno dokumentacijo (DGD ali PZI, minimalno tehnološki načrt) o izgradnji MKČN, ki je 
žigosana s strani IZS projektanta  

- za vsako MKČN (tipsko in rastlinsko) prve meritve v skladu s področnim predpisom 
(Pravilnikom o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda), ki jih je 
potrebno dostaviti najkasneje do izplačila sredstev po pogodbi o sofinanciranju MKČN. 

- izjava o zaključku naložbe. 
 
Vloge, ki bodo nepravočasne in nepopolne ali vsebinsko ne bodo izpolnjevale vseh pogojev, 
se s sklepom zavržejo. 

8. člen 

Sredstva se dodeljujejo na podlagi javnega razpisa, ki je odprt do porabe zagotovljenih 
sredstev proračunu Občine Cerkvenjak oz. najkasneje do 1.11. v tekočem letu. Sofinancira 
se: 

 do 50 % vrednosti izgradnje (strošek dobave in vgradnje) MKČN z DDV oz. v 
višini največ 1.500,00 EUR/MKČN.  

 do 50 % vrednosti izgradnje (strošek dobave in vgradnje) HPČ z DDV oz. v 
višini največ 1.000,00 EUR/HPČ.  

Sredstva se razdelijo med vlagatelje v sorazmernem deležu višine računa in razpoložljivih 
sredstev v proračunu za tekoče leto pri čemer pa se za razvrstitev vlog šteje datum in čas 
prejetja. Vloge obravnava in ugotavlja njihovo upravičenost do sredstev na podlagi javnega 
razpisa komisija, ki jo imenuje župan. 

9. člen 

Sredstva se nakažejo na transakcijski račun vlagatelja (upravičenca) na podlagi pogodbe in 
sicer po odobritvi s strani komisije. 

Strokovni in finančni nadzor pri izvajanju izgradnje malih komunalnih čistilnih naprav in HPČ v 
Občini Cerkvenjak izvajata strokovna služba občinske uprave in komisija. 

Upravičenec, pri katerem se ugotovi, da je v vlogi navajal neresnične podatke ali sredstva 
uporabil za drug namen, mora dobljena sredstva vrniti z zakonitimi zamudnimi obrestmi. 

 



 

10. člen 

S pričetkom veljavnosti tega pravilnika preneha veljavnost: 

 Pravilnik o dodeljevanju nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo malih komunalnih 
čistilnih naprav v Občini Cerkvenjak (MUV, št. 25/09);  

 Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju nepovratnih finančnih 
sredstev za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Cerkvenjak (Uradno 
glasilo slovenskih občin, št. 20/2019). 
 

11. člen 

Ta Pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin (UGSO). 
 
 
Številka: 007-0006/2009  
Datum:3.6.2020 
 
 Župan Občine Cerkvenjak 
 Marjan ŽMAVC 
 
 
 
 

OBRAZLOŽITEV: 
 
Obrazložitev bo s strani OU podana na sami seji. 
 


