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ZADEVA: Obvestilo glede oddaje vlog v okviru prednostne naložbe 6.1. specifični 
cilj 1 v povezavi s predvidenimi spremembami in dopolnitvami Uredbe o 
odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode

Spoštovani,

V zvezi z odprtimi vprašanji, ki jih na ministrstvo dobivamo v zvezi z oddajo vlog v okviru 
prednostne naložbe 6.1 (Vlaganje v vodni sektor za izpolnitev zahtev okoljske zakonodaje Unije 
ter za zadovoljitev potreb po naložbah, ki jih opredelijo države članice in ki presegajo te 
zahteve) specifični cilj 1 in v povezavi s predvideno spremembo uredbe, ki ureja aglomeracije, 
vam v nadaljevanju podajamo pojasnila.

Po sedaj veljavnih pogojih Dogovora za razvoj regij (DRR) je v povezavi s prednostno naložbo 
6.1 specifični cilj 1 določeno, da morajo biti popolne vloge posredovane najkasneje do 31. 
decembra 2019. S 1. januarjem 2020 je predvidena uveljavitev novih aglomeracij po Uredbi o 
spremembah in dopolnitvah Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode, ki bo 
med drugim določila spremenjene meje obstoječih aglomeracij, tako da bodo bolj ustrezale
dejanskemu stanju v občinah glede na trenutno veljavno uredbo. Ker taka sprememba 
aglomeracij nad 2.000 PE v sistemu DRR lahko pomeni znatno spremembo investicije za 
posamezno občino, smo se na PO MOP odločili, da spremenimo in dopolnimo vložne pogoje in 
damo občinam možnost izbire po katerih mejah aglomeracij bi želeli oddati vloge za odvajanje 
in čiščenje odpadne vode. Upravičenci - občine bodo imeli možnost oddati vloge na PO MOP 
po trenutno veljavnih aglomeracijah do 31.12.2019, ali pa oddati vloge po novih aglomeracijah 
in z novimi pravnimi podlagami spremenjene uredbe, od 1.1.2020 dalje, do 31.5.2020. V 
spremembo vložnih pogojev bomo dodali še nekatere omilitve, o katerih pa boste obveščeni v 
kratkem. Vse te spremembe se bodo formalizirale v spremenjen dokument dogovora za razvoj 
regije.  

Ker se na PO MOP dobro zavedamo težav, ki jih imajo občine pri projektiranju in financiranju 
projektov v DRR, želimo z omenjenimi spremembami in prilagoditvami pomagati vsem 
umeščenim projektom v DRR, kar v največji možni meri.

S spoštovanjem!
    Vesna Ugrinovski
vodja posredniškega organa
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