
Na podlagi določil Pravilnika o dodelitvi nepovratnih  finančnih sredstev za sofinanciranje nakupa in 
vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Dobrepolje (Uradni list RS, št. 26/14) Občina 
Dobrepolje objavlja 
 
 
 
 

JAVNI RAZPIS 
za dodelitev nepovratnih  finančnih sredstev za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih 

komunalnih čistilnih naprav v Občini Dobrepolje za leto 2018 
 
 
 
 
PREDMET JAVNEGA RAZPISA 
 
Občina Dobrepolje (v nadaljevanju občina) skladno z veljavnim operativnim programom odvajanja in 
čiščenja komunalne odpadne vode v Republiki Sloveniji (novelacija za obdobje od leta 2005 do 2017), 
zagotavlja proračunska sredstva za namen sofinanciranja nakupa in vgradnje malih komunalnih 
čistilnih naprav v nadaljevanju MKČN) na tistih poselitvenih območjih, na katerih občina ne bo 
zagotavljala odvajanja v javno kanalizacijo in sekundarnega čiščenja odpadnih voda. 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje nakupa in vgradnje MKČN (individualnih ali skupinskih) za 
čiščenje komunalne odpadne vode, zmogljivosti čiščenja do 50 populacijskih ekvivalentov (PE) na 
območju občine. 

Višina sredstev, namenjenih za sofinanciranje malih čistilnih naprav (MKČN) za leto 2018 znaša 
1.600,00 €. 

Upravičeni stroški sofinanciranja investicije MKČN so: 

- za posamezno stanovanjsko stavbo 800,00 €, 
- za povezovanje več stanovanjskih stavb na eno čistilno napravo 800,00 €/stanovanjsko 

stavbo, vendar največ do 80% investicijske vrednosti MKČN brez DDV, 
- stavbo v javni rabi 2.000,00 €. 

Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15 in 76/17) določa 
zahteve odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode, ki morajo biti izpolnjene pri 
opravljanju storitev obvezne lokalne javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in 
padavinske vode. 

Tako mora lastnik obstoječega objekta, za katerega je bilo izdano gradbeno dovoljenje v skladu s 
predpisi, ki urejajo graditev objektov, pred 14. decembrom 2002 ali, ki je bil v uporabi pred tem 
dnem, na območju, ki ni opremljeno z javno kanalizacijo in opremljenost z javno kanalizacijo ni 
predpisana, komunalna odpadna voda pa se odvaja neposredno ali posredno v vode brez 
predhodnega čiščenja, za komunalno odpadno vodo, ki nastaja v tem objektu, skladno z uredbo 
citirano v prejšnjem odstavku, zagotoviti odvajanje in čiščenje najpozneje do prve rekonstrukcije 
objekta. 
 

SPLOŠNI POGOJI ZA PRIDOBITEV SREDSTEV 
 
1. Na razpis se lahko prijavijo investitorji (fizične osebe, društva in neprofitne organizacije) s 

stalnim prebivališčem oz. sedežem na območju Občine Dobrepolje in dokazili o načrtovani 
gradnji objekta za čiščenje komunalne odpadne vode, skladno s pogoji javnega razpisa. 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-3842
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-3715


2. Občina bo sofinancirala vloge skladno s Pravilnikom o dodelitvi nepovratnih  finančnih sredstev 
za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Dobrepolje 
(Uradni list RS, št. 26/14). 

3. V primeru izgradnje skupne MKČN za več stanovanjskih objektov, so upravičenci do nepovratnih 
finančnih sredstev vsi investitorji, ki vložijo skupno vlogo. V tem primeru upravičenci 
medsebojna razmerja uredijo s posebno pogodbo. 

 

POSEBNI POGOJI ZA PRIDOBITEV SREDSTEV 
 
1. MKČN mora biti izven območij, na katerih je predvidena izgradnja kanalizacije skladno z 

operativnim programom odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode; 
2. Stanovanjska stavba ali stavba v javni rabi za katero se  ureja in vgrajuje MKČN mora imeti 

pridobljeno gradbeno dovoljenje v skladu z zakonom o graditvi objektov; 
3. Lokacija objekta mora biti poznana, vlagatelji morajo razpolagati z lastninsko pravico oziroma si 

morajo predhodno pridobiti pogodbe o podelitvi stvarnih pravic (služnosti ali stavbne pravice), 
overjene pri notarju; 

4. MKČN mora imeti certifikat oziroma listino o skladnosti izdelka z zahtevami glede doseganja 
mejnih vrednostih parametrov odpadnih vod, kot jih predpisuje Uredba o emisiji snovi in toplote 
pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 64/12, 64/14 in 
98/15),ki ga lahko nadomesti tudi potrdilo izvajalca javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih 
voda na območju občine, da je MKČN vpisana v evidenco ARSO; 

5. Do subvencije so upravičeni investitorji MKČN, ki so nabavili in uredili MKČN po 1.1.2018.  
6. Do subvencije niso upravičeni investitorji objektov, ki so pridobil gradbeno dovoljenje po 

1.1.2010 in je bila gradnja MKČN ali nepropustne greznice pogoj za izdajo gradbenega 
dovoljenja. 

 

VLOGA - PRIJAVNI OBRAZEC 
 
Vsebina vloge zajema izpolnjen obrazec z osnovnimi podatki prosilca, objekta, številom oseb, 
prijavljenih na navedenem naslovu ter obvezne priloge. 

Obvezne priloge so: 

- fotokopija gradbenega dovoljenja za objekt za katerega se ureja in vgrajuje MKČN, za objekte 
zgrajene pred letom 1967 pa potrdilo, da so zgrajeni pred navedenim letom, 

- skica lokacije MKČN in 

- izpisek iz zemljiške knjige ali notarsko overjeno služnostno pogodbo, za lokacijo na kateri bo stal 
objekt. 

 

ROK IN NAČIN PRIJAVE 
 
Prosilci lahko oddajo vloge-prijavne obrazce za dodelitev finančnih sredstev skladno s Pravilnikom 
kadarkoli v tekočem letu, vendar najkasneje do 30. septembra 2018. 
Prijave oz. vloge je potrebno oddati in poslati s priporočeno pošto na naslov: 
Občina Dobrepolje, Videm 35, 1312 Videm-Dobrepolje. 

Vlogo je potrebno poslati v zapečatenem ovitku, ovitek pa mora biti na sprednji strani označen z 
napisom »NE ODPIRAJ-MČN 2018«. Na hrbtni strani ovitka mora biti označen polni naslov vlagatelja. 
 

POSTOPEK OBRAVNAVE VLOG 

Vse prejete vloge bo obravnavala komisija, ki jo imenuje župan. Odpiranje vlog ni javno. 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-2582
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-2706
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-3849


Upoštevale se bodo izključno v celoti izpolnjene vloge ter pravočasno oddane vloge, na priloženem 
obrazcu. 

V primeru, da vloga ni popolna skladno s pogoji in merili javnega razpisa za sofinanciranje, bodo 
prosilci pozvani, da v roku 8 dni vlogo dopolnijo. Če tega ne bodo storili, oziroma bo vloga kljub 
dopolnitvi še vedno nepopolna, bo s sklepom zavržena. 
 

DATUM ODPIRANJA VLOG IN OBVEŠČANJE O IZIDU RAZPISA 

Prvo opiranje vlog bo predvidoma 10. avgusta 2018 in drugo 12. oktobra 2018. Občina bo vse prosilce 
obvestila o izidu javnega razpis a najkasneje v roku 8 dni od dne, ko komisija pripravi predlog 
dodelitve proračunskih sredstev. Z upravičenci bodo sklenjene pogodbe, v katerih bodo opredeljeni 
pogoji in način koriščenja proračunskih sredstev. V primeru popolne porabe proračunskih sredstev se 
preostale pravilne in pravočasne vloge upoštevajo v razpisu za leto 2019. 

 

PRIDOBITEV SREDSTEV 

Upravičenci bodo sredstva pridobili na osnovi pogodbe, sklenjene med upravičencem in občino. Za 
pridobitev sredstev bo moral upravičenec posredovati naslednje dokumente: 

- zahtevek, 

- potrdilo, ki ga izda izvajalec javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih voda na območju 
občine, da je MKČN vpisana v evidenco ARSO, 

- ustrezno upravno dovoljenje za poseg v prostor za MKČN (lokacijsko informacijo), 

- dokazila o poravnanih stroških izgradnje (fotokopije plačanih računov in potrdil in drugo). 

Skrajni rok za vložitev zahtevka z dokazili za pridobitev sredstev za namen nakupa in gradnje MKČN je 
8.11.2018. 
 
RAZPISNA DOKUMENTACIJA 

Razpisna dokumentacija je od dneva objave javnega razpisa do izteka prijavnih rokov dosegljiva na 
spletni strani Občine Dobrepolje www.dobrepolje.si. 

Prosilci lahko dvignejo razpisno dokumentacijo tudi v vložišču Občine Dobrepolje, Videm 35, 1312 
Videm-Dobrepolje. 

Dodatne informacije v zvezi s tem razpisom lahko vlagatelji pridobijo na Občini Dobrepolje, pri ga. 
Tatjani Dečman-Žagar, tel. št. 01/788 02 89. 
 
Številka: 41010-3/2016-3                                                                
Datum: 28.6.2018 

                                                                                                                                Občina Dobrepolje 
Janez Pavlin, župan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.dobrepolje.si/


Priloga 1:   Seznam območij naselij na katerih se dodeljujejo nepovratna sredstva za   izgradnjo malih 

komunalnih čistilnih naprav 

 

 

Zap. št. Območje naselja 

1. Ponikve (del) 

2. Vodice 

3. Zdenska vas (del - sv. Anton) 

4. Hočevje 

5. Kompolje (del – Brezje) 

6. Četež pri Strugah 

7. Tisovec 

8. Kolenča vas 

9. Paka 

10. Tržič 

11. Lipa 

 12. Pri Cerkvi-Struge 

13. Podtabor 

14. Rapljevo 

15. Kukovo 

 

 


