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Predlagatelj: 
Franc Zdolšek, župan 
 
 

O B Č I N S K I    S V E T 
 
Predlagam, da občinski svet na svoji seji obravnava naslednjo 
 
ZADEVO: PREDLOG SPREMEMB IN DOPOLNITEV PRAVILNIKA O DODELITVI 

PRORAČUNSKIH SREDSTEV ZA NAMEN SUBVENCIONIRANJA NAKUPA IN 
VGRADNJE MALIH KOMUNALNIH ČISTILNIH NAPRAV  V OBČINI LAŠKO – 
skrajšan postopek 

 
 
Gradivo pripravil: Oddelek za gospodarske javne službe okolje in prostor, režijski obrat, 
 
Predstavnik predlagatelja na seji bo: Luka Picej 
 
Gradivo obravnavali:  
Odbor za urejanje prostora in komunalne dejavnosti dne 6. 3. 2019 
Odbor za gospodarski razvoj občine dne 6. 3. 2019 
 
Pristojnosti in pravna podlaga: 
-    21. člen Statuta občine Laško (Ur. list RS, št. 79/2015 - UPB1, 68/2018), 
- Pravilnik o dodelitvi proračunskih sredstev za namen subvencioniranja nakupa in vgradnje 

malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Laško (Ur. list RS 39/2015, 33/18) 
 
Predlagam, da Občinski svet Laško v zvezi s predloženo zadevo sprejme naslednje 
sklepe: 
 

1. Občinski svet občine Laško sprejme predlog sprememb in dopolnitev pravilnika o 
dodelitvi proračunskih sredstev za namen subvencioniranja nakupa in vgradnje 
malih komunalnih čistilnih naprav v občini Laško po skrajšanem postopku. 

2. Občinski svet sprejme spremembe in dopolnitve pravilnika o dodelitvi proračunskih 
sredstev za namen subvencioniranja nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih 
naprav v občini Laško v predloženi vsebini. 

 
 
 

Župan Občine Laško 
     Franc Zdolšek 
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Obrazložitev: 
 
V letu 2015 je bil sprejet obravnavani Pravilnik. Na podlagi Pravilnika in javnega poziva je bilo 
vsako leto podanih od 12 do 15 vlog. V letu 2018 je bil Pravilnik dopolnjen s povišanjem dodeljenih 
sredstev kot sledi: 

- do vključno 6 PE, 600 EUR; (prej 400 EUR) 
- od vključno 7 PE do vključno 10 PE, 1000 EUR; (prej 600 EUR) 
- od vključno 11 do vključno 20 PE, 1.200 EUR, (prej 1000,00 EUR). 

 
Nadalje se je Pravilnik dopolnil z možnostjo dodelitve finančnih sredstev tudi za vgrajene 
rastlinske MKČN.  
S predlaganimi spremembami širimo krog upravičencev tudi za pravne osebe in tudi s tem, da ni 
pogoj, da so fizične in pravne osebe stalno prijavljene na našem območju. 
 
     

    Luka Picej, vodja 
   Režijskega obrata 

       
 
 
 
 
  



 

 
 

  3 
  

P R E D L O G 
 
 
Na podlagi 21. člena Statuta občine Laško (Ur. list RS, št. 79/15 – UPB1, 68/18), 21. člena Uredbe 
o odvajanju in čiščenju odpadne komunalne odpadne vode (Ur. list RS, št. 98/15, 76/17) in 
Pravilnika o dodelitvi proračunskih sredstev za namen subvencioniranja nakupa in vgradnje malih 
komunalnih čistilnih naprav v občini Laško (Ur. list RS, št. 39/15, 33/18) je Občinski svet Občine 
Laško na __. redni seji dne ___ sprejel 
 
 

Spremembe in dopolnitve 
 

Pravilnika o dodelitvi proračunskih sredstev za namen subvencioniranja nakupa in 
vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Laško 

 
1. člen 

 
S temi spremembami in dopolnitvami se spreminja Pravilnik o dodelitvi proračunskih sredstev za 
namen subvencioniranja nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Laško 
(Ur. list RS, št. 39/15, 33/18). 

 
2. člen 

 
Spremeni se 3. člen Pravilnika, tako da glasi: 
 
Upravičenci dodelitve proračunskih sredstev po tem pravilniku so tiste fizične ali pravne osebe, ki 
so lastniki stanovanjskih ali večstanovanjskih objektov in se nahajajo na območjih občine, kjer:  
 

- ni možnosti priključitve na javno kanalizacijsko omrežje, 
- kjer na območjih ni predvidena izgradnja kanalizacijskega omrežja in je potreben nakup 

in vgradnja MKČN; 
 
Upravičenec lahko kandidira za dodelitev sredstev le za en stanovanjski oziroma  večstanovanjski 
objekt. 
 

3. člen 
 

Spremeni in dopolni se 10. člen 1. alineja Pravilnika tako, da glasi: 
 

- vlagatelj mora biti lastnik ali solastnik stanovanjskega ali večstanovanjskega objekta in se 
nahaja na območju občine, kjer ni možnosti priključitve na javno kanalizacijsko omrežje 
ali na območjih, kjer ni predvidena izgradnja kanalizacijskega omrežja, ko gre za nakup in 
vgradnjo MKČN; 
 

4. člen 
 

Spremembe in dopolnitve Pravilnika začnejo veljati 15 dan po objavi v Uradnem listu Republike 
Slovenije.  
 
Številka: 41010-11/2018 

Datum:  
                                                                       Franc Zdolšek 

                             Župan občine Laško       
 


