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OBCINSKI SVET OBCINE PODCETRTEK

Zadeva: Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju prikljuckov 
na kanalizacijske sisteme komunalnih cistilnih naprav na obmotfju Obcine 
Podcetrtek

Obcina Podcetrtek je v letu 2013 sprejela Pravilnik o sofinanciranju prikljuckov na 
kanalizacijske sisteme komunalnih cistilnih naprav na obmocju Obcine Podcetrtek (Uradni list 
RS, St. 90/13, V nadaljevanju Pravilnik) na podlagi katerega razpisuje sredstva za sofinanciranje 
izgradnje kanalizacijskih prikljuckov. Letos se je prvic na razpis za sofinanciranje prijavilo tudi 
eno izmed gasilskih drustev. Ker je v veljavnem Pravilniku definirano, da so upravicenci do 
sredstev za izvedbo individualnih kanalizacijskih prikljuckov na javno kanalizacijo lastniki 
(fizicne osebe) stanovanjskih objektov na obmocju Obcine Podcetrtek s stalnim prebivaliscem 
V Obcini, njihova vloga ni bila upravicena do sofinanciranja.

Glede na to da gasilska drustva opravljajo dejavnost, ki ima velik pomen za sirso skupnost 
predlagamo, da se v 2. clenu spremeni Pravilnik tako, da so upravicenci za sofinanciranje 
izgradnje kanalizacijskih prikljuckov tudi drustva s sedezem v Obcini, ki imajo v lasti 
nepremicnine za opravljanje svoje dejavnosti.

Predlaga se tudi sprememba 5. clena Pravilnika, kjer se preoblikuje zapis clena, kar nima vpliva 
na vsebino. Sprememba 8. clena pa se navezuje na spremembo v 2. clenu.

O spremembi je bil obvescen tudi predsednik Odbora za urejanje prostora, komunalno 
dejavnost in varstvo okolja, g. Gojko Loncaric, kateri se je s spremembo strinjal. Odbor za 
urejanje prostora, komimalno dejavnost in varstvo okolja pa zaradi minimalnih sprememb 
Pravilnika in korona situacije ni bil sklican.

Pripravila:

mailto:tainistvo.obcina@Dodcetrtek.si


PREDLOG

Na podlagi 21. in 29. Ciena Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, §t. 94/07 - uradno 
precigceno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10,40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, 11/18 -ZSPDSLS- 
1, 30/18, 61/20 - ZIUZEOP-A in 80/20 - ZIUOOPE), dolocil Odloka o odvajanju in ciscenju 
komunalne in padavinske odpadne vode na obmocju obcin Rogaska Slatina, Smarje pri Jelsah, 
Podcetrtek, Rogatec, Kozje in Bistrica ob Sotli (Uradni list RS, st. 12/14) in 17. clena Statuta 
Obcine Podcetrtek (Uradni list RS, §t. 43/2018-UPB) je Obcinski svet Obcine Podcetrtek na 
_____seji, dne______ , sprejel

PRAVILNIK

o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju prikljuckov na 
kanalizacijske sisteme komunalnih cistilnih naprav na obmocju Obcine Podcetrtek

1. Clen

V Pravilniku o sofinanciranju prikljuckov na kanalizacijske sisteme komunalnih cistilnih 
naprav na obmocju Obcine Podcetrtek (Uradni list RS, st. 90/13) se v drugem odstavku 2. clena 
za besedo »Obcini« crta pika in se doda besedilo »in drustva s sedezem v Obcini, ki imajo v 
lasti nepremicnine za opravljanje svoje dejavnosti«.

2. clen

V petem odstavku 5. Clena se Crta ponovljeno besedilo »Zoper sklep je mogoCa pritozba pri 
zupanu ObCine. OdloCitev zupana je dokonCna.« Peti odstavek 5. Clena se pravilno glasi;

»Na podlagi predloga komisije o dodelitvi proraCimskih sredstev se izda sklep. Zoper sklep je 
mogoCa pritozba pri zupanu ObCine. OdloCitev zupana je dokonCna.«

3. clen

V prvem odstavku 8. Clena se spremeni tretja alineja tako, da se glasi:

» - sofinanciranje velja za legalno zgrajene stanovanjske objekte in objekte, namenjene za 
delovanje drustev;«

Koncna dolocba

4. clen

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

Stevilka:
Datum: Zupan

Obcine PodCetrtek 
Peter Misja



A'"'-i Uradni List 

•• • •
Uradni list RS, st 90/2013 z dne 30.10.2013

3294. Pravilnik o sofinandianju prikljuckov na kanalizacijske sisteme komunalnih cistilnih 
naprav na obmoqu Obdne Podcetrtek, stran 9819.

Na podlagi 21. in 29. clena Zakona o lokaini samoupravi (Uradni iist RS, st. 94/07 - UPB2, 76/08, 
79/09, 51/10), dolofiii Odioka o odvajanju in CisCenju komunalne in padavinske odpadne vode v 
ObCini Podcetrtek (Uradni list RS, §t 1/08) in 17. Ciena Statuta ObCine PodCetrtek (Uradni list RS, §t. 
54/10) je ObCinski svet ObCine PodCetrtek na 21. redni seji dne 23.10.2013 sprejei

PRAVILNIK
o sofinanciranju prikljuckov na kanalizacijske sisteme komunalnih 

distilnih naprav na obmocju Obcine Podcetrtek

Namen 

1. clen

S tern pravilnikom se dolocajo namen, upravicenci, pogoji in media za dodelitev proraCunskih 
sredstev, namenjenih za sofinanciranje prikIjuCnih kanalov na glavne kanale na obmoCju ObCine 
Podcetrtek (v nadaljevanju ObCina).
Namen dodeljevanja sredstev je:
- spodbujanje varstva okoija z zmanjsevanjem onesnazevanja s komunalnimi odpadnimi vodami,
— pospesevanje prikIjuCevanja obstojeCih stanovanjskih objektov na javno kanalizacijo.

UpraviCenci

2. clen

Sredstva se dodeljujejo upraviCencem v obliki enkratnega izplaCila.
UpraviCenci dodelitve proraCunskih sredstev po tern pravilniku so iastniki (fiziCne osebe) 
stanovanjskih objektov, s stalnim prebivaiiscem v Obcini. V primeru, ko je na prikIjuCni kanal 
prikijuCenih veC iastnikov, medsebojna razmeija uredijo s posebno pogodbo.
UpraviCenec lahko kandidira na proraCunska sredstva za en objekt le enkrat.

Javni razpis

3. clen

Sredstva za izgradnjo prikIjuCnih kanaiov v ObCini se zagotavijajo iz obCinskega proraCuna, 
njihovo viSino za posamezno ieto doloCi obcinski svet z odiokom o proracunu. Na podiagi dolocene 
visine sredstev se objavi javni razpis, ki natanCno doloCa pogoje za dodeiitev proraCunskih sredstev. 
Za dodelitev sredstev prosilec zaprosi s pisno viogo, ki jo nasiovi na ObCino PodCetrtek.



4. 6len

Javni razpis se objavi na obCinski spletni strani, v lokalnem Sasopisu in oglasnih tablah. V javnem 
razpisu se doloCi najmanj:
1. Naziv in sede2 obSine
2. Pravno podlago za izvedbo razpisa
3. Predmet javnega razpisa
4. Osnovne pogoje za kandidiranje na razpisu z morebitnimi dodatnimi merili
5. Okvirna vi§ina sredstev
6. Cene na enoto iz pravilnika za doioCitev odstotka financiranja
7. Doiofiitev obdobja do katerega morajo biti sredstva porabljena
8. Rok in naslov vioiitve viog
9. Rok V katerem bodo potenciaini upravicenci obve§6eni o izidu
10. Kraj, £as in osebo pri kateri lahko upravicenci pridobijo informacije in razpisno dokumentacijo.

Postopek

5. 6len

Postopek za dodelitev prorafiunskih sredstev v skladu z razpisnimi pogoji vodi triClanska komisija, 
ki jo s sklepom imenuje iupan. Enega Clana od treh predlaga Odbor za urejanje prostora, komunaino 
dejavnost in varstvo okolja.
Komisija je imenovana za obdobje mandate zupana.
Komisija obravnava vse popolne in pravoCasno prispele vioge (z vsemi zahtevanimi dokazili) po 
vrstnem redu prispetja in pripravi seznam upraviCencev najkasneje v roku 15 dni od obravnave viog 
in pripravi prediog o dodelitvi proracunskih sredstev. Sredstva se dodeljujejo enkrat letno do porabe 
finandnih sredstev sprejetega proraCuna.
Upravicenci, ki so podali popoino viogo in zaradi porabe sredstev niso upraviCeni do nepovratnih 
financnih sredstev v tekodem letu, imajo ob ponovni prijavi na javni razpis nasiednjega leta prednost 
V vrstnem redu.
Na podlagi predioga komisije o dodelitvi proraCunskih sredstev se izda sklep. Zoper sklep je mogoca 
prito2ba pri iupanu Obcine. Odiocitev 2upana je dokon5na. Zoper sklep je mogo5a pritoiba pri 
2upanu ObCine. OdIoCitev 2upana je dokonCna.
O izidu javnega razpisa se vse vlagatelje obvesti v roku 15 dni od dne, ko komisija pripravi prediog 
dodelitve proraCunskih sredstev.

ViSina sofinanciranja in upravi£eni stroSki

6. £len

ViSina sofinanciranja:
Sofinanciranje se dodeli na izracunano eno stanovanjsko enoto enega prikijubnega kanala. V 
primeru, ko se na en prikljuCni kanal prikijuci vee lastnikov se znesek deli na §tevilo lastnikov 
prikljuCenih na kanal. PripadajoSi delez financiranja po lastniku se obravnava kot samostojni 
prikljuCni kanal.
ViSina sofinanciranja:
— do viSine 500 EUR na prikljuCek lastnik ni upraviCen do sofinanciranja
— od 500 EUR do vkijucno 600 EUR je lastnik upravicen do 5 % sofinanciranja od zneska
— od 601 EUR do vkIjuCno 700 EUR je lastnik upraviCen do 10 % sofinanciranja od zneska
— od 701 EUR do vkijucno 800 EUR je lastnik upraviCen do 15 % sofinanciranja od zneska
— od 801 EUR do vkijucno 900 EUR je lastnik upravi5en do 20 % sofinanciranja od zneska



-od 901 EUR do vkijucno 1000 EUR je lastnik upraviCen do 25 % sofinanciranja od zneska 
- od 1001 EUR dalje je lastnik upraviCen do 30% sofinanciranja od predvidenega zneska 
potrebnega za izgradnjo prikIjuCnega kanala.
Upraviceni stroski so stroski brez DDV.
Sofinancirajo se kljucna dela pri izvedbi prikIjuCnega kanala in sicer postavke, katere se nanasajo 
izkIjuCno na doliino izvedenega kanala na trasi:

1. Izkop in zaslp meSanega 
materiala do III. Ktg. - EH - ml

(EM a enota mere)

2. Dobava in polaganje 
cevl fi 169 5 tesnill SN 8

- EM e ml

3. Oobava revlzijskega - EM ^ led
jaSka fi 69 s prikljuCki

4. Dobava gramoznega - EM » ml
materiala pod utrjenimi
povrSlnami

5. Podboj za kan. cev fi - EH » ml 
125 in fi 160 pod utrjeno
povrSino

6. Asfaltiranje obstoje£ih - EM » ml 
rusenih povriin

Upravideni stroski

7. clen

Upravideni stroski:
Upravideni so stroski sofinanciranja prikijudnega kanala so sredstva po kljudu iz diena 6. in sicer po 
izstavijenem kondnem obradunu za postavke, opredeljene v dienu 6. Za doloditev odstotka 
sofinanciranja se upodtevajo kolidine iz obraduna izvedenih del pomnozene z cenami na enoto iz 
javnega razpisa. Postavke katere niso navedene v tern pravilniku se ne upodtevajo v izradun 
odstotka sofinanciranja in znesek sofinanciranja.
Nalofba mora biti zakijudena pred vioiitvijo zahtevka.

Pogoji in omejitve

8. dien

Upravidenec do sredstev iz tega pravilnika mora zagotoviti izpolnitev naslednjih pogojev;
- individuaini hidni prikijudek mora biti izveden skladno s tehnidnimi pogoji za izvedbo prikijucitve, ki 
jih V soglasju o prikijucitvi poda izvajalec javne gospodarske sluzbe;
- pri izvedbi in izradunu strodkov gradnje individualnega hidnega prikijudka je potrebno upodtevati 
najkrajdo mozno pot izvedbe prikijuditve na javno kanalizaeijsko omrezje;
- sofinanciranja veija za obstojede stanovanjske objekte in novogradnje, ki so legaino zgrajeni;
- objekt de dteje za legalen kolikor je zanj pridobljeno veljavno gradbeno dovoljenje ali dokazilo 
upravne enote, da je bil objekt zgrajen pred 31. decembrom 1967;
- dela mora izvesti gospodarska dru2ba ali samostojni podjetnik registriran za predmetno dejavnost;
- upravidenci morajo razpolagati z zemijiddem po katerem poteka prikljudni kanal oziroma imajo 
pridobljeno sluznost za poseg na tujem zemijidcu;
- upravidenci, ki bodo za ved objektov gradili skupen prikljudni kanal, morajo viogi priloziti podpisan 
medsebojni dogovor vseh uporabnikov kanala in doloditi osebo, ki bo zastopala uporabnike, sklenila 
pogodbo in dostavila razdelilnik delitve sredstev sofinanciranja:



- upraviCenci lahko pridobijo sredstva za isto nalozbo ie enkrat. Kolikor je upraviCenec ie prejel 
javna sredstva za isti namen, do sredstev po tern razpisu ni upravi6en;
- sredstva se ne dodelijo za naloibe izven obmoCja ObCine Podcetrtek.

Nakazilo odobrenih sredstev 

9. £len

Pred nakazilom sredstev mora bit! naloiba zakljuCena in plaCani vsi raCuni.
Po predlozitvi vse dokumentacije skladno z prilozenimi navodili se z upraviCencem sklene pogodba o 
dodelitvi nepovratnih sredstev in ostalih medsebojnih obveznostih in pravicah. Nakazilo sredstev se 
izvr§i na osebni racun upravifienca v roku 30 dni od podpisa pogodbe.
ProraCunska sredstva se lahko porabijo samo za namen, za katerega so dodeljena.

10. aien

Kontrolo nad izvajanjem namenske porabe proraCunskih sredstev, skladno z javnim razpisom, 
izvaja obCinska uprava.

11.2len

Pogodba o sofinanciranju mora vsebovati: pogodbene stranke, viSino sofinanciranja in opredelitev 
pravic in obveznosti pogodbenih strank.
Prejemnik po pogodbi se zaveie, da:
— bo hranil dokumentacijo §e najmanj 5 let po izpla6ilu sredstev iz strani ObCine;
- bo omogodil Ob&ni vpogled v dokumentacijo in kontrolo korigcenja namenskih sredstev.

12. eien

UpraviCenec je dolian vrniti nenamensko porabljena sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi 
obresti, ki se obraCunavajo od dneva IzplaCila upraviCencu, do dneva vraCila sredstev v primerih, ko 
se ugotovi:
- da so bila dodeljena sredstva deino ali v celoti nenamensko porabljena,
- da je upraviCenec za katerikoli namen pridobitve sredstev navajal neresniCne podatke,
- druge nepravilnosti pri uporabi sredstev.

Kondna dolo£ba 

13. eien

Ta pravilnik zafine veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

St. 032-143/2013 
PodCetrtek, dne 24. oktobra 2013

2upan
ObCine PodCetrtek 

Peter Misja l.r.


