POVPRAŠEVANJE
Opremljanje naselij s komunalno infrastrukturo v aglomeracijah

VPRAŠANJE OBČINE:
»Operativni

program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode določa območja

poselitve, za katera je potrebno v predpisanih rokih obvezno zagotoviti odvajanje in čiščenje
komunalne odpadne vode (osnovni program). Določa pa tudi območja poselitve, kjer je
potrebno zagotoviti ustrezno odvajanje in čiščenje komunalne vode (dodatni programi).
Zanima nas sledeče:
Kako rešujete primere, ko na območjih, kjer je potrebno obvezno zagotoviti odvajanje in
čiščenje (osnovni program), del območja pa zaradi razpršenosti iz ekonomskega vidika ni
racionalno opremljati z javno kanalizacijo? Ali lastnikom objektov na tem delu območja
financirate male komunalne čistilne naprave? Ali jih financirate v celoti?
Kako rešujete območja iz dodatnega programa, kjer je potrebno zagotoviti ustrezno
odvajanje in čiščenje? Ali v primeru, če investicija v javno infrastrukturo ni ekonomsko
upravičena, opremite naselje z malimi komunalnimi čistilnimi napravami? Ali jih financirate
v celoti?
Veliko občin lastnikom stavb sofinancira nakup in vgradnjo malih komunalnih čistilnih
naprav na območjih izven aglomeracij. Nas pa torej zanima, kako rešujete opremljenost v
aglomeracijah iz obveznega programa in kako v aglomeracijah iz dodatnih programov, kjer
je izgradnja javne kanalizacije in čistilne naprave ekonomsko neupravičena.«
ODGOVORI OBČIN:
KAMNIK
V prilogi vam pošiljam odgovore glede odvajanja in čiščenja odpadne vode na območju
Občine Kamnik.
VELENJE
v zvezi z opremljanjem naselij imamo sprejet občinski operativni program za odvajanje in
čiščenje odpadne vode. Glede na normativne ureditve v naseljih, kjer ni potrebno zgraditi
javne infrastrukture, oziroma na območjih razpršene gradnje, lahko tisti, ki morajo urediti
čiščenje odpadnih vod z lastno malo komunalno čistilno napravo, na osnovi »Pravilnika o

dodeljevanju nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav
za obstoječe stanovanjske objekte v Mestni občini Velenje v obdobju 2010 do vključno 2017
(Uradni vestnik MO Velenje, št. 12/2010)« kandidirajo za nepovratna finančna sredstva.
Mestna občina Velenje jih dodeli v okviru vsakoletnega javnega razpisa.
Pravilnik je dosegljiv na http://arhiva.velenje.si/Vestniki/2010/Vestnik%2012-2010g.pdf.
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