
Na podlagi 16. čl. Statuta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV, št. 1/07 in 33/07) je 
Občinski svet Občine Sv. Jurij v Slov. goricah na svoji 19. redni seji, dne 11.06.2009 sprejel  
 

 

SKLEP 

O SOFINANCIRANJU 

MALIH ČISTILNIH NAPRAV 

V OBČINI SV. JURIJ V SLOV. GORICAH 

 

 
1. člen 

Občina Sv. Jurij v Slov. goricah sofinancira izgradnjo malih čistilnih naprav do 100 
populacijskih ekvivalentov (PE). 
 

2. člen 

Do sofinanciranja so upravičene fizične osebe s stalnim prebivališčem na območju Občine Sv. 
Jurij v Slov. goricah za stanovanjske objekte na območju Občine Sv. Jurij v Slov. goricah, 
kjer ni predvidena izgradnja kanalizacijskega omrežja do 31.12.2017 in ki so že izvedle 
investicijo v lastno čistilno napravo.  
 

3. člen 

Občina Sv. Jurij v Slov. goricah sofinancira izgradnjo individualnih čistilnih naprav (eno 
gospodinjstvo) ali izgradnjo skupinskih čistilnih naprav (več gospodinjstev). 

 

4. člen 

Sofinanciranje individualne čistilne naprave 

Upravičeni stroški sofinanciranja individualne čistilne naprave so samo vlaganja v čistilno 
napravo, brez projektnih in gradbenih del.  
 
DDV ni upravičen strošek. 
 
Maksimalna višina sofinanciranja individualne čistilne naprave je 1.000,00 EUR. Ne glede na 
navedeno, višina sofinanciranja ne sme presegati 30% vrednosti individualne čistilne naprave.  

 

5. člen 

Sofinanciranje skupinske čistilne naprave 

Upravičeni stroški sofinanciranja skupinske čistilne naprave s vlaganja v čistilno napravo in 
stroški materiala za izgradnjo omrežnega sistema ali voda, brez projektnih in gradbenih del. 
 
DDV ni upravičen strošek. 
 
Maksimalna višina sofinanciranja skupinske čistilne naprave je 1.000,00 EUR na 
gospodinjstvo. Ne glede na navedeno višina sofinanciranja ne sme presegati 30% vrednosti 
skupinske čistilne naprave in vrednosti materiala za izgradnjo omrežnega sistema. 
 
 
 
 
 



6. člen 

Za sofinanciranje je potrebno na Občino Sv. Jurij v Slov. goricah posredovati vlogo, v kateri 
navede: 
- objekt oz. objekte (naslov, parc. št., katastrska občina),  ki so priključeni na lastno malo 
čistilno napravo; 

- število oseb priključenih na čistilno napravo; 
- račun za nakup čistilne naprave; 
- podatek o čistilni napravi: proizvajalec, tip, tehnologija čiščenja, velikostni razred čistilne 

naprave, navodila za delo, certifikati in druga ustrezna dokazila,  ki dokazujejo stopnjo 
čiščenja odpadnih vod; 

- mala čistilna naprava mora imeti certifikat oziroma listino o skladnosti izdelka z 
zahtevami glede doseganja mejnih vrednosti parametrov odpadnih vod, ki jih predpisuje 
Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz malih čistilnih naprav. 

 
7. člen 

Občinska uprava po prejemu vloge in ostale dokumentacije: 
- ugotovi pravilnost in ustreznost dokazil,  
- vlagatelja pozove k dopolnitvi vloge. 
 

8. člen 

Vloge dva krat letno pregleda Odbor za komunalno in prometno infrastrukturo ter varovanje 
okolja in urejanje prostora. Po potrebi opravi ogled čistilne naprave in o tem napravi zapisnik. 
 
Po pregledu prejetih vlog poda občinski upravi predlog z višino sofinancerskegea deleža 
malih čistilnih naprav za posamezne vlagatelje. 
 

9. člen 

Sredstva se vlagatelju nakažejo na transakcijski račun po pravnomočnosti odločbe o 
sofinanciranju izgradnje male čistilne naprave, ki jo izda občinska uprava. 
 
Na izdano odločbo je mogoča pritožba, o kateri odloča župan. Odločitev župana je dokončna.    

 
10. člen 

Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Medobčinskem uradnem vestniku Štajerske in 
Koroške regije.  
 
 
 
Zadeva: 354-11/2009 
Jurovski Dol, 11.06.2009 
 
 
 
                                                                                         Občina Sv. Jurij v Slov. goricah 
                                                                                                       Peter Škrlec 
                                                                                                           Župan 
 
 
 


