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Predlagatelj: ŽUPAN                    Faza: PREDLOG 

Svet MO Velenje je na podlagi 9. člena Pravilnika o dodeljevanju nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo malih 
komunalnih čistilnih naprav za obstoječe stanovanjske objekte v Mestni občini Velenje v obdobju 2022 do vključno 
2027 (Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 4/2022), 33. in 20. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni 
vestnik MO Velenje, št. 14/2022)  na svoji……………… seji, dne………………… sprejel 

 

SKLEP 
o sprejetju višine dodeljenih nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo  

malih komunalnih čistilnih naprav za obstoječe stanovanjske objekte  
v Mestni občini Velenje za leto 2023 

  

1. člen 

Svet Mestne občine Velenje sprejme sklep, da je v letu 2023 višina dodeljenih nepovratnih finančnih sredstev za 
izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav za obstoječe stanovanjske objekte v Mestni občini Velenje 1.500,00 € na 
obstoječi stanovanjski objekt. 

2. člen 

Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje. 

Številka: 3541-0001/2023 

Datum:   

 

                                 župan Mestne občine Velenje 

                                                         Peter DERMOL 

OBRAZLOŽITEV: 

1. PRAVNA PODLAGA: 

Pravna podlaga za sprejem sklepa je 4. odstavek 9. člena Pravilnika o dodeljevanju nepovratnih finančnih sredstev 
za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav za obstoječe stanovanjske objekte v Mestni občini Velenje v obdobju 
2022 do vključno 2027 (Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 4/2022), ki določa: »Višina dodeljenih sredstev za 
obstoječi stanovanjski objekt se vsako leto določi s sklepom, ki ga sprejme Svet Mestne občine Velenje.«  

2. RAZLOGI ZA SPREJEM:  

Po veljavni zakonodaji morajo lastniki obstoječih objektov izven aglomeracij obveznega opremljanja, ki nimajo 
urejenega čiščenja odpadne vode (nimajo niti greznice), le to zagotoviti najkasneje do 31. decembra 2027, ostali 
obstoječi objekti pa najkasneje ob prvi rekonstrukciji. 
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Ne glede na manj strogo zakonodajo, kot je veljala v preteklosti, pa želimo v MO Velenje pospešeno nadaljevati z 
zagotavljanjem enakih standardov varovanja okolja tudi na območjih, kjer javne kanalizacije ne bo zgrajene in 
morajo ustrezno čiščenje zagotoviti lastniki objektov sami. 
Izdelan je bil tudi lokalni operativni program za obdobje 2020-2027, ki predstavlja osnovne podatke o obsegu 
ukrepov in višini stroškov zahtevanega opremljanja aglomeracij poselitve na območju MO Velenje in v varianti 2 
predvideva opremljanje z javno kanalizacijo samo aglomeracij manjše od 2.000 PE in večje od 500 PE.  V 
aglomeracijah manjših od 500 PE (Laze, Arnače, Paški Kozjak in Trebeliško) pa se bo dispozicija komunalne 
odpadne vode reševala z vgradnjo individualnih malih komunalnih čistilnih naprav ob subvencioniranju MO Velenje 
v višini 1.500 € (50 %), ker spadajo v okvir aglomeracij je rok za vgraditev MKČN glede na Uredbo o odvajanju in 
čiščenju komunalne odpadne vode za objekte znotraj teh aglomeracij do 31. 12. 2027. 

 
3. OCENA SEDANJEGA STANJA: 

V Mestni občini Velenje je na območju, kjer še ni kanalizacije, cca. 101 stanovanjskih objektov, ki bodo morali 
odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode urediti z vgradnjo individualnih MKČN. V aglomeracijah manjših od 
500 PE in večjih od 50 PE bo nepriključenih ostalo 223 objektov s 698 prebivalci, katerih lastniki bodo morali 
obstoječe greznice zamenjati najkasneje do 31. 12. 2027 (Območja naselij Laze, Arnače, Paški Kozjak in 
Trebeliško). Ostali nepriključeni objekti izven aglomeracij (798 objektov) pa bodo morali greznice nadomestiti z 
MKČN ob prvi rekonstrukciji objekta.  

4. NAČELA: 

Namen gradnje MKČN je spodbujati varstvo okolja z zmanjšanjem onesnaženja s komunalnimi odpadnimi vodami 
in izboljšanja obstoječega stanja, zato se je Mestna občine Velenje odločila, da pomaga lastnikom obstoječih 
stanovanjskih objektov na območjih razpršene gradnje z nepovratnimi finančnimi sredstvi zgraditi MKČN. 

5. OCENA FINANČNIH POSLEDIC:  

Predlagani sklep o dodeljevanju nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav za 
obstoječe stanovanjske objekte v Mestni občini Velenje za leto 2023 ima finančne posledice za proračun Mestne 
občine Velenje v višini finančnih sredstev, ki so zagotovljena na proračunski postavki letnim proračunom. Za leto 
2023 je to 20.000,00 €, in sicer na proračunski postavki 40215086. 

V Velenju, 6. 2. 2023 

Pripravila: 

Mirjam BRITOVŠEK, univ. dipl. kem. inž. ,l. r.                                      Anton BRODNIK, univ. dipl.inž.var. mag, l. r. 

Gašper KOPRIVNIKAR, kom. inž., l .r.                                                         vodja Urada za komunalne dejavnosti 

ŽUPAN: 
Na podlagi 33. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 14/22) predlagam Svetu, 
da ta sklep sprejme. 

          župan Mestne občine Velenje 
Peter DERMOL, l. r. 


