
 
Telefon: 07/35-65-360, faks: 07/35-65-365, e-pošta: obcina@semic.si  

 

 

 

 

 

Občina Semič 
 

 

Na podlagi Pravilnika o dodelitvi nepovratnih finančnih sredstev za sofinanciranje nakupa in 
vgradnje malih čistilnih naprav v Občini Semič (Ur. L. RS št. 30/2012, 36/2014, 1/2018) objavlja 
Občina Semič 

 
JAVNI RAZPIS 

za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za nakup in vgradnjo malih 
komunalnih čistilnih naprav v Občini Semič za leto 2019 

 
 
I. PREDMET RAZPISA 
 
Predmet razpisa je sofinanciranje malih čistilnih naprav (MČN) za komunalne odpadne vode do 
50 PE (populacijskih enot) v Občini Semič za leto 2019. 
 
II. SPLOŠNI POGOJI ZA PRIDOBITEV SREDSTEV 
 
Splošni pogoji kandidiranja: 
 
1. Upravičenci do sredstev za izgradnjo MČN so fizične osebe s stalnim prebivališčem v Občini 

Semič in s prijavljenim stalnim prebivališčem v stanovanjskem objektu, za katerega se 
uveljavlja subvencija. V primeru izgradnje skupne MČN za več stanovanjskih objektov je 
nosilec investicije (vlagatelj vloge) tisti, na katerem zemljišču bo MČN zgrajena. Investitorji 
pa medsebojna razmerja uredijo s posebno pogodbo.  
Upravičenci do sredstev so lahko izjemoma tudi samostojni podjetniki s sedežem, tj. 
obratovalnico oziroma poslovnimi prostori na območju občine Semič, pri katerih se 
dejavnost uradno izvaja v stanovanjskih objektih in pri katerih se eventuelne tehnološke 
odpadne vode odvajajo in čistijo skupaj z nastalimi komunalnimi odpadnimi vodami. 
 

2. Pogoji pri izgradnji male čistilne naprave: 
 

- veljavno gradbeno dovoljenje oz. dokazilo o legalnosti gradnje stanovanjskega objekta; 
- MČN mora imeti certifikat oziroma listino o skladnosti izdelka z zahtevami, glede mejnih 

vrednosti parametrov odpadnih vod kot jih predpisuje Uredba o odvajanju in čiščenju 
komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/2015, 76/2017); 

- lastnik objekta mora na svoje stroške zagotavljati redno čiščenje in vzdrževalna dela na 
MČN. Pred izgradnjo MČN si mora lastnik objekta pridobiti soglasje za priključitev od 
izvajalca javne službe, v katerem so določeni pogoji glede čiščenja in izvajanja 
obratovalnega monitoringa za MČN; 

- MČN mora biti izven aglomeracij, znotraj katerih se predvideva izgradnja javne kanalizacije 
skladno z Operativnim programom odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v 
Republiki Sloveniji. Informacije o območjih aglomeracij po tem programu vlagatelj pridobi 
osebno na Občini Semič; 

- lokacija male čistilne naprave mora biti definirana na zemljiško parcelo po pogojih iz 
soglasja izvajalca javne službe. 
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3. Delež sofinanciranja: 
 
Na podlagi 4. člena Pravilnika o dodelitvi nepovratnih finančnih sredstev za sofinanciranje 
nakupa in vgradnje malih čistilnih naprav v Občini Semič (Ur. L. RS št. 30/2012, 36/2014, 
1/2018) se upravičencem lahko dodelijo finančna sredstva v višini: 

- 170 €/PE za MČN velikosti od 3 do 15 PE 
- 200 €/PE za MČN velikosti večje od 15 PE. 

 
Ne glede na število PE se sofinancira največ 40 % investicijske vrednosti (DDV je upravičen 
strošek). 
 
III. VIŠINA SREDSTEV 
 
Sredstva so zagotovljena v proračunu Občine Semič za leto 2019, pod proračunsko postavko 
41000004/3167 Subvencioniranje gospodinjstvom – odpadna voda – subvencioniranje 
izgradnje malih čistilnih naprav, v višini 2.500,00 EUR. 
 
Upravičenci, ki so podali popolno vlogo in se jim, zaradi porabe razpoložljivih sredstev v 
tekočem proračunskem letu, s sklepom dodeljena sredstva ne more izplačati, se jim le-ta 
izplačajo po sprejetju proračuna za naslednje leto.  
 
IV. UPRAVIČENI STROŠKI 
 
Upravičeni stroški so stroški, ki so nastali od 29. 9. 2018 do oddaje vlog in se jih izkazuje s 
kopijami plačanih računov oz. potrdilih o plačilih nabave materiala in izvedenih delih. 
 
Sofinancirajo se upravičeni stroški za stanovanjski objekt z veljavnim gradbenim dovoljenjem 
oz. dokazilom o legalnosti gradnje stanovanjskega objekta.  
 
Upravičeni stroški so nakup in izvedba MČN. Naložba mora biti zaključena pred vložitvijo vloge. 
 
V. VSEBINA VLOGE 
 
Upravičenec mora vložiti popolno vlogo z vsemi zahtevanimi obrazci in prilogami.  
 
Razpisna dokumentacija je od 18. 3. 2019 na voljo na spletni strani Občine Semič www.semic.si  
ter na sedežu občine vključno do zadnjega dneva razpisa. 
 
Dodatne informacije v času uradnih ur na naslovu Občine Semič, Štefanov trg 9, 8333 Semič, 
kontaktna oseba Boštjan Ogulin, 07/35-65-360 ali na obcina@semic.si oz. 
bostjan.ogulin@semic.si. 
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VI. ROK IN NAČIN PRIJAVE 
 
Kandidat vloži vlogo z vsemi dokazili osebno ali po pošti na naslov: 
Občina Semič 
Štefanov trg 9 
8333 Semič 
 
Rok za oddajo vloge je do vključno 4. 10. 2019. 
Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila najpozneje zadnji dan roka za oddajo vlog 
oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali če je bila dostavljena v vložišče Občine Semič 
najpozneje do 12. ure zadnjega dne razpisnega roka.  
 
Vloga z zahtevano dokumentacijo mora biti oddana v zaprti kuverti s pripisom »NE ODPIRAJ – 
RAZPIS SOFINANCIRANJE MALIH ČISTILNIH NAPRAV«. Upoštevale se bodo vloge, ki bodo 
pravočasno oddane, s pravilno izpolnjenimi obrazci in vsemi zahtevanimi prilogami.  
 
VII. POSTOPEK OBRAVNAVE VLOG 
 
Odpiranje vlog ne bo potekalo javno. Postopek bo vodila komisija, ki bo obravnavala vse 
popolne in pravočasno prispele vloge (z vsemi zahtevanimi dokazili) po vrstnem redu prispetja, 
najkasneje do 15. oktobra tekočega leta.  
 
Upravičenci, ki so podali popolno vlogo in se jim, zaradi porabe razpoložljivih sredstev v 
tekočem proračunskem letu, s sklepom dodeljena sredstva ne more izplačati, se jim le-ta 
izplačajo po sprejetju proračuna za naslednje leto. 
Če vloga ne bo popolna, bo prijavitelj pozvan, da v roku 8 dni od prejema poziva za dopolnitev 
vloge le to dopolni. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji ne bodo dopolnili v določenem roku, bodo 
zavržene.  
 
Na podlagi predloga komisije o dodelitvi proračunskih sredstev odloči direktor/ica občinske 
uprave s sklepom. Zoper sklep je mogoča pritožba pri županji občine. Odločitev županje je 
dokončna. 
 
Po izdanem sklepu in predloženih dokazilih o končani izvedbi bo z vsakim upravičencem 
sklenjena pogodba o dodelitvi nepovratnih sredstev in ostalih medsebojnih obveznostih in 
pravicah. Nakazilo sredstev se izvrši na transakcijski oz. osebni račun upravičenca v roku 15 dni 
od vračila podpisane pogodbe. 
 
VIII. NADZOR IN SANKCIJE 
 
Kontrolo nad izvajanjem namenske porabe sredstev skladno z javnim razpisom izvaja občinska 
uprava s sodelovanjem izvajalca javne službe. 
 
Nepovratna sredstva se lahko porabijo samo za namen, za katerega so dodeljena. Če komisija 
ugotovi, da so bila sredstva porabljena za drug namen, ali da so bila dodeljena na podlagi 
neresničnih podatkov, oziroma je prejemnik prekršil druga določila pogodbe, je občina 
upravičena zahtevati vračilo dodeljenih sredstev v enkratnem znesku. V teh primerih bo moral 
prejemnik vrniti sredstva s pripadajočimi zamudnimi obrestmi za obdobje od dneva nakazila 
dalje. 
 
Številka: 410-04/2019-2 
Datum: 15. 3. 2019       Občina Semič 
                      Polona Kambič, županja 
 


