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Priloga E: Pregledni akcijski načrt 

 

V nadaljevanju je podan pregledni akcijski načrt za predloge variantnih rešitev ureditve sistema odvajanja in čiščenja odpadnih voda po posameznih 
naseljih, ki so obravnavana v sklopu tega programa.  
 
Območje Način ureditve (predlog iz programa) Rok izvedbe Opombe 

Sveti Jurij ob 
Ščavnici, Jamna, 
Biserjane 

• Načrtovani kanalizacijski sistem, ki se 
bo zaključeval na ustrezni čistilni 
napravi (z predvideno zmogljivostjo 
1.100 PE). 

Kanalizacijski sistem bo predvidoma 
zgrajen do 31. 12. 2015 

Občina Sveti Jurij ob Ščavnici že 
pristopila k pripravi tehnične 
dokumentacije in deloma že pričela z 
gradnjo obravnavanega kanalizacijskega 
sistema. 

Bolehnečici 

• A: Odvajanje in čiščenje komunalne 
odpadne vode osrednjega dela naselja 
izvedlo preko manjšega kanalizacijskega 
sistema, ki bi se zaključeval na ustrezni 
čistilni napravi. 

• B: Individualne čistilne naprave ali 
nepretočne greznice, za katere bi bilo 
potrebno zagotoviti redno praznjenje in 
odvoz grezničnih gošč in blata. 

A: Kanalizacijski sistem Bolehnečici 
bo predvidoma zgrajen do 31. 12. 
2015. 
B: Zakonsko določen rok do 31. 12. 
2017, saj se naselje Bolehnečici ne 
nahaja na vodovarstvenem območju.  
 

V času priprave pričujočega Operativnega 
programa s strani Ministrstva za okolje in 
prostor nismo prejeli podatka o tem kako 
bo klasificirana novo predlagana 
aglomeracija Bolehnečici oz. kakšne bodo 
zakonske zahteve za odvajanje 
komunalne odpadne vode z njenega 
območja, zato moramo dopusti možnost 
izvedbe obeh obravnavanih primerov. 

Blaguš 

• Del naselja se priključi na načrtovani 
kanalizacijski sistem, ki se zaključi s ČN. 

• Preostali del naselja pa odvaja odpadne 
vode na  individualne čistilne naprave 
ali nepretočne greznice, za katere bi bilo 
potrebno zagotoviti redno praznjenje in 
odvoz grezničnih gošč in blata. 

Zakonsko določen rok do 31. 12. 
2017, saj se naselje Blaguš ne nahaja 
na vodovarstvenem območju.  

Ni posebnih opomb. Do rokov iz 
prejšnjega odstavka lahko lastniki 
obstoječih stavb uporabljajo za čiščenje 
komunalne odpadne vode obstoječe 
greznice.    
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Območje Način ureditve (predlog iz programa) Rok izvedbe Opombe 

Čakova, 
Dragotinci, 
Galušak, 
Grabonoš, 
Kupetinci, 
Rožički Vrh, 
Selišči, Slaptinci, 
Stanetinci 

• Individualne čistilne naprave ali 
nepretočne greznice, za katere bi bilo 
potrebno zagotoviti redno praznjenje in 
odvoz grezničnih gošč in blata. 

Zakonsko določen rok do 31. 12. 
2017, saj se naselja ne nahajajo na 
vodovarstvenem območju. 

Do rokov iz prejšnjega odstavka lahko 
lastniki obstoječih stavb uporabljajo za 
čiščenje komunalne odpadne vode 
obstoječe greznice.    

Grabšinci, 
Kokolajnščak, 
Kraljevci, 
Sovjak, Stara 
Gora, 
Terbegovci, 
Ženik, Žihlava 

Individualne čistilne naprave ali nepretočne 
greznice, za katere bi bilo potrebno 
zagotoviti redno praznjenje in odvoz 
grezničnih gošč in blata ob upoštevanju 
omejitev in prepovedi za gradnjo na VVO.  

Zakonsko določen rok do 31. 12. 
2017, za dele ki se ne nahajajo na 
vodovarstvenem območju. 
 
Zakonsko določen rok do 31. 12. 
2015, za dele ki se nahajajo na 
vodovarstvenem območju. 

Do rokov iz prejšnjega odstavka lahko 
lastniki obstoječih stavb uporabljajo za 
čiščenje komunalne odpadne vode 
obstoječe greznice.    

Naselja z manj 
kot 50 
prebivalci – 
Brezje, Gabrc, 
Kočki Vrh, 
Kutinci, Mali 
Moravščak 

Individualne čistilne naprave ali nepretočne 
greznice, za katere bi bilo potrebno 
zagotoviti redno praznjenje in odvoz 
grezničnih gošč in blata ob upoštevanju 
omejitev in prepovedi za gradnjo na VVO. 

Zakonsko določen rok do 31. 12. 
2017, za dele ki se ne nahajajo na 
vodovarstvenem območju. 
 
Zakonsko določen rok do 31. 12. 
2015, za dele ki se nahajajo na 
vodovarstvenem območju ali 
prispevnem območju občutljivega 
območja.  

Do rokov iz prejšnjega odstavka lahko 
lastniki obstoječih stavb uporabljajo za 
čiščenje komunalne odpadne vode 
obstoječe greznice.    

 

 

 


