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Kotnikova 5, 1000 Ljubljana
T: 01 400 36 80
F: 01 400 35 22
E: gp.svrk@gov.si

Številka: 3032-67/2021/4
Datum: 

Na podlagi 2. alineje prvega odstavka 25. člena in četrtega odstavka 26. člena Uredbe o 
porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 
2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta (Uradni list RS, št. 29/15, 36/16, 
58/16, 69/16 – popr., 15/17, 69/17, 67/18 in 51/21; v nadaljevanju Uredba) Služba Vlade 
Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, v vlogi organa upravljanja, 
izdaja

ODLOČITEV O PODPORI
št. 6-1-48/Lenart/0 za operacijo

»Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v občini Lenart«

1. Odobri se finančni prispevek iz Evropskega sklada za regionalni razvoj kot prispevek 
Evropske unije in pripadajoči nacionalni prispevek kot prispevek Republike Slovenije 
za operacijo »Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v občini Lenart«. 

2. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske 
politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi 6 »Boljše stanje okolja in biotske 
raznovrstnosti«, prednostne naložbe 6.1 »Vlaganje v vodni sektor za izpolnitev zahtev 
pravnega reda Unije na področju okolja ter za zadovoljitev potreb po naložbah, ki jih 
opredelijo države članice in ki presegajo te zahteve«, specifični cilj »Zmanjšanje emisij 
v vode zaradi izgradnje infrastrukture za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih 
voda«. 

3. Obdobje upravičenosti stroškov in izdatkov je od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2023.

4. Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo operacije, znaša 5.647.718,70 EUR. 

5. Skupni upravičeni stroški ob upoštevanju finančne vrzeli v višini 75,68 % znašajo 
3.488.674,03 EUR.

6. Prispevek na programskem območju kohezijska regija Vzhodna Slovenija znaša 
3.488.674,03 EUR, in sicer:
- podpora Evropske unije 2.790.939,22 EUR (80 %) od tega predvidoma v letu 2021

842.973,16 EUR, v letu 2022 1.581.137,39 EUR, v letu 2023 366.828,67 EUR in
- nacionalni javni prispevek iz državnega proračuna 697.734,81 EUR (20 %) od tega 

predvidoma v letu 2021 210.743,29 EUR, v letu 2022 395.284,35 EUR, v letu 2023
91.707,17 EUR.
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7. Vsebinski opis, finančni načrt in načrt kazalnikov operacije so določeni v 
informacijskem sistemu e-MA, in sicer v vlogi št. OP20.06.01.048/1 – Odvajanje in 
čiščenje odpadnih voda v občini Lenart – DRR. 

OBRAZLOŽITEV

Ministrstvo za okolje in prostor je v vlogi posredniškega organa (v nadaljevanju 
posredniški organ) na podlagi 2. točke tretjega odstavka 10. člena Uredbe, Službi Vlade 
Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko v vlogi organa upravljanja (v 
nadaljevanju organ upravljanja), posredovalo vlogo št. 544-34/2018-2550-43 z dne 31. 3. 
2021, prejeta 1. 4. 2021, za izdajo odločitve o podpori za operacijo »Odvajanje in čiščenje 
odpadnih voda v občini Lenart«. 

Po pregledu prejete dokumentacije je organ upravljanja ugotovil, da zadevna vloga ni 
popolna, zato je z elektronski sporočilom št. 3032-67/2021/2 z dne 9. 4. 2021 pozval 
posredniški organ k dopolnitvi. Posredniški organ je 16. 4. 2021 (SPIS št. št. 3032-
67/2021/3) pojasnila in izvedel zadnje popravke tako, da je organ upravljanja po pregledu 
ugotovil, da je vloga ustrezno dopolnjena in popolna. 

Organ upravljanja je na osnovi vsebinskega pregleda vloge posredniškega organa 
ugotovil, da predmetna operacija prispeva k doseganju specifičnega cilja »Zmanjšanje 
emisij v vode zaradi izgradnje infrastrukture za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih 
voda«, v okviru prednostne naložbe 6.1 »Vlaganje v vodni sektor za izpolnitev zahtev 
pravnega reda Unije na področju okolja ter za zadovoljitev potreb po naložbah, ki jih 
opredelijo države članice in ki presegajo te zahteve«. S tem operacija prispeva k 
doseganju ciljev Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v 
obdobju 2014-2020.

Cilj operacije je ureditev odvajanja in čiščenja odpadnih vod za aglomeracijo 16449 Lenart 
v Slovenskih goricah. Na javno kanalizacijsko omrežje, ki se zaključuje s CČN Lenart, bo 
priključena celotna obremenitev aglomeracije. Razen tega bo zagotovljen sprejem 
grezničnih gošč in blata iz malih čistilnih naprav za večino onesnaževalcev izven 
aglomeracije 16449. V okviru projekta bo zgrajena centralna čistilna naprava kapacitete 
4.950 PE, vključno z izgradnjo regulacijskega bazena in sistema razbremenjevanja voda 
ter preurejena obstoječa čistilna naprava ob Globovnici, vključno z izgradnjo črpališča s 
tlačnim kanalizacijskim vodom Lenart – Radehova. Glavni cilj operacije je zmanjšanje 
emisij v vode zaradi izgradnje infrastrukture za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih 
voda in s tem izpolnjevanje zahtev Direktive o čiščenju komunalne odpadne vode 
(91/271/EGS).

Upravičenka do finančnega prispevka je Občina Lenart, Trg osvoboditve 7, 2230 Lenart v 
Slovenskih goricah. 

Podlago za neposredno potrditev predmetne operacije predstavlja Dogovor za razvoj 
Podravske razvojne regije – dopolnitev št. 4 poglavje II, zaporedna številka 17, s številko 
3030-44/2018/299 z dne 13. 4. 2021  (v nadaljevanju Dogovor za razvoj regij). Projekt je 
bil izbran na podlagi meril in pogojev iz Zakona o  spodbujanju skladnega regionalnega 
razvoja (Uradni list RS, št. 20/11, 57/12 in 46/16, v nadaljevanju ZSRR-2) in Uredbe o 
izvajanju ukrepov endogene regionalne politike (Uradni list RS, št. 16/13, 78/15 in 46/19, v 
nadaljevanju: Uredba) ter na podlagi regijsko specifičnih meril po postopku, določenem v 
ZSRR-2, Uredbi in povabilu razvojnim svetom regij za pripravo in podpis dogovorov za 
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razvoj regij Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. Dogovor za razvoj regij 
navaja, da bo projekt, za katerega je predvideno sofinanciranje iz sredstev OP EKP 2014-
2020 obravnavan po postopku neposredne potrditve operacije v skladu z Uredbo. 

Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo operacije, znaša 5.647.718,70 EUR. 
Skupni upravičeni stroški brez upoštevanja zahtev iz 61. člena Uredbe EU 1303/2013 
znašajo 4.609.770,13  EUR. Po upoštevanju izračunane finančne vrzeli v višini 75,68 % 
pa znašajo upravičeni stroški ob upoštevanju zahtev iz 61. člena EU 1303/2013 skupaj 
3.488.674,03 EUR. Skupna višina upravičenih stroškov, ki se lahko financira iz sredstev 
evropske kohezijske politike, je po izračunu finančne vrzeli torej nižja, kot je navedeno v  
Dogovoru za razvoj regij.

Upoštevaje navedeno je organ upravljanja, na podlagi četrtega odstavka 26. člena, v 
zvezi z 2. alinejo prvega odstavka 25. člena Uredbe, izdal predmetno odločitev o podpori, 
s katero se za operacijo »Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v občini Lenart« odobri 
finančna podpora iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, s pripadajočim nacionalnim 
prispevkom iz državnega proračuna, v višini kot izhaja iz 6. točke izreka te odločitve o 
podpori. Razliko do skupne višine sredstev za izvedbo operacije bo zagotovila Občina 
Lenart.

Vsebinski opis, finančni načrt in načrt kazalnikov predmetne operacije so določeni v 
informacijskem sistemu e-MA, in sicer v vlogi št. OP20.06.01.048/1 – Odvajanje in 
čiščenje odpadnih voda v občini Lenart – DRR.

Pripravil:
Matjaž Dragar
Sektor za sklade

Zvonko Černač
minister

Vročiti:
- Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana, posredniški organ 

(gp.mop@gov.si)
V vednost:
- Ministrstvo za finance – Sektor za upravljanje s sredstvi EU/CA, Beethovnova ulica 

11, 1502 Ljubljana, organ za potrjevanje (mf.suseu@mf-rs.si)
- Ministrstvo za finance – Urad Republike Slovenije za nadzor proračuna, Fajfarjeva 

ulica 33, 1000 Ljubljana, revizijski organ (mf.unp@mf-rs.si
Vložiti:
- v spis
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