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Na podlagi 28. člena Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode 

na območju Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 46/15) in 17. člena Statuta Občine 

Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/16 – uradno prečiščeno besedilo, 62/16) je Občinski 

svet Občine Miren-Kostanjevica na svoji 11. redni seji, dne 11. 6. 2020 sprejel naslednji 

 

 

PRAVILNIK 

o spremembah Pravilnika o sofinanciranju nakupa in vgradnje malih 

komunalnih čistilnih naprav v Občini Miren-Kostanjevica 

 

 

1. člen 

V Pravilniku o sofinanciranju nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav v Občini 

Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 24/18, v nadaljnjem besedilu Pravilnik) se v prvem 

odstavku 2. člena izbriše besedna zveza 's stalnim prebivališčem v občini'. 

 

2. člen 

(1) V 14. členu Pravilnika se na koncu drugega odstavka doda besedilo: »Pisno obvestilo 

izvajalcu in priložena dokumentacija iz prejšnjega ostavka so obvezna priloga vloge za 

pridobitev sredstev sofinanciranja.« 

 

(2) Tretji odstavek 14. člena se spremeni tako, da se glasi: 

»(3) Izvajalec javne službe v primeru sofinanciranja vgradnje MKČN iz drugega odstavka 

3. člena tega pravilnika za potrebe prijave na javni razpis vlagatelju izda potrdilo, iz katerega 

izhaja, da je vgradnja MKČN upravičena.« 

 

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

3. člen 

(prehodna določba) 

Postopki vlagateljev za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav, 

ki so bili začeti pred veljavnostjo sprememb tega pravilnika, se končajo po do tedaj veljavnih 

predpisih. 

 

4. člen 

(končna določba) 

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

 

 

Številka: 007-0003/2018-4 

Datum: 11. 6. 2020 

            ŽUPAN 

Mauricij Humar 

 

 



 

 

O B R AZ L O Ž I T E V  
 

1. RAZLOGI IN CILJI TER OCENA STANJA: 

Pravilnik o sofinanciranju nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav je bil sprejel v 

začetku leta 2018 z namenom spodbuditi občane k čimprejšnji ureditvi pravilnega odvajanja 

in čiščenja komunalnih odpadnih voda ter s tem zmanjšati obremenjevanje okolja. 

 

Na podlagi sprejetega pravilnika sta bila v letih 2018 in v 2019 že uspešno izvedena javna 

razpisa za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav (v nadaljnjem 

besedilu MKČN). Tekom postopkov odločanja o vlogah investitorjev za sofinanciranje pa se 

je izkazalo, da so določena dokazila, ki se jih zahteva v skladu s pravilnikom, nepotrebna in 

se zato Občinskemu svetu predlaga, da se jih izloči iz besedila.  

 

V 2. členu pravilnik kot upravičence sofinanciranja predvideva fizične osebe, ki imajo stalno 

prebivališče v občini in so lastniki ali solastniki stavb in pristopijo k izgradnji MKČN. 

Smiselnost navedene zahteve je tekom postopkov odločanja o upravičenosti do 

sofinanciranja postala vprašljiva, saj ni razloga, da bi se sofinanciranje omejevalo le na 

lastnike objektov, ki imajo prijavljeno stalno prebivališče v občini. 28. člen Odloka o odvajanju 

in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Miren-Kostanjevica, 

ki je bil podlaga za sprejetje predmetnega pravilnika, namreč zavezuje vse lastnike objektov, 

da vgradijo MKČN ali nepretočne greznice.  

 

Posledično predlagana sprememba (1. člen predlaganega pravilnika) izloča zahtevo, da ima 

vlagatelj prijavljeno stalno prebivališče v občini.  

 

Nadalje se je kot neustrezna in nepotrebna izkazala zahteva, ki od izvajalca javne službe 

odvajanja in čiščenje komunalnih vod (v nadaljnjem besedilu izvajalca javne službe) terja 

izdajo potrdila o tem, da je MKČN vgrajena, obratuje in da je bila predana vsa potrebna 

dokumentacija, saj izvajalec javne službe o tem ob začetku obratovanja MKČN ne presoja. 

 

Pripravljavka gradiva je opravila poizvedbo pri družbi Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica 

d.d., ki je izvajalec javne službe, in izvedela, da mora skladno s prvim odstavkom 29. člena 

Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, 

št. 98/15, 76/17 in 81/19, v nadaljnjem besedilu Uredba) lastnik objekta, ki ni priključen na 

javno kanalizacijo, izvajalca javne službe najpozneje 15 dni po začetku obratovanja MKČN o 

tem samo obvestiti (in predložiti ustrezno dokumentacijo). Prvi pregled MKČN pa izvajalec 

javne službe skladno s sedmim odstavkom 17. člena Uredbe opravi šele prvo koledarsko leto 

po izvedbi prvih meritev, kar pomeni, da je ta prvi pregled lahko opravljen celo dve leti po 

začetku obratovanja MKČN. 

 

Glede na navedeno ni smiselno od izvajalca javne službe zahtevati potrdila o ustreznosti 

vgradnje, obratovanju in predložitvi potrebne dokumentacije. Navedeno ustreznost jamčita 

vlagatelj in proizvajalec in se izkaže kot taka najkasneje ob opravljenih prvih meritvah 

obratovanja MKČN, ki morajo biti skladno z Uredbo opravljene med 3. in 9. mesecem po 

prvem zagonu MKČN. Smiselno pa je od vlagatelja samega zahtevati dokazilo o tem, da je 

izvajalca javne službe obvestil o začetku obratovanja – hkrati pa nam datum začetka 



 

 

obratovanja iz tega obvestila služi za določitev roka za predložitev poročila o prvih meritvah 

oziroma zahtevka za izplačilo sredstev sofinanciranja. 

 

Posledično se drugi in tretji odstavek 14. člena predmetnega pravilnika s predlagano 

spremembo (2. člen predlaganega pravilnika) popravita tako, da je poleg zahteve po 

obvestilu izvajalca javne službe o začetku obratovanja MKČN vlagatelj dolžan kopijo tega 

obvestila in dokazil priložiti tudi vlogi za sofinanciranje. Izvajalec javne službe pa izda le 

potrdilo v primeru gradnje MKČN na območju aglomeracije, in sicer potrdi, da je strošek 

vgradnje MKČN upravičen zaradi tehničnih ali ekonomskih ovir za priključitev na javno 

kanalizacijsko omrežje. 

 

 

2. OCENA FINANČNIH POSLEDIC: 

Predlog pravilnika nima finančnih posledic za občinski proračun in druga javna finančna 

sredstva, saj predlagane spremembe ne vplivajo na višino subvencij, ki je bila določena že v 

prvotno sprejetem Pravilniku o sofinanciranju nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih 

naprav v Občini Miren-Kostanjevica. 

 

 

3. DRUGO: 

Predlagane spremembe Pravilnika o sofinanciranju nakupa in vgradnje malih komunalnih 

čistilnih naprav v Občini Miren-Kostanjevica je obravnavala tudi Statutarno pravna komisija, 

ki je odločila, kot izhaja iz poročila seje odbora. 

 

 

4. PREDLOG SKLEPA: 

Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica sprejme Pravilnik spremembah Pravilnika o 

sofinanciranju nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Miren-

Kostanjevica. 

 

 

Pripravila:  

Karmen Budin, Pravna služba 

 


