
 
OBČINA DOBJE 

Dobje pri Planini 26 • 3224 Dobje pri Planini • Slovenija • tel: +386 (0)3 746 60 32 • fax: +386 (0)3  746 60 35 • e-mail: obcinadobje@siol.net 

 
Na podlagi  Pravilnika o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav na območju 
Občine Dobje  (Uradni list št.62/2014) in v skladu z Odlokom o proračunu Občine Dobje  
za leto 2018 (Ur.l. RS, št. 23/2018),  Občina Dobje objavlja: 
 
 

 JAVNI RAZPIS  
za sofinanciranju nakupa in vgradnje malih (individ ualnih ali skupinskih) 

komunalnih čistilnih naprav za komunalne odpadne vode na obmo čju Občine Dobje 
v letu 2018 

 
1. PREDMET RAZPISA  
 
Predmet razpisa je sofinanciranje dela stroškov nabave in vgradnje malih komunalnih  
čistilnih naprav za komunalne odpadne vode do 50 PE v Občini Dobje.  
 
 
2. VIŠINA RAZPISANIH SREDSTEV  
 
Sredstva za leto 2018 so zagotovljena z Odlokom o proračunu Občine Dobje za leto 2018  
na proračunski postavki:  
15009: Sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav (MK ČN)  
            

                                                                v skupni višini  4.400,00  EUR  
 
Financiranje MKČN za stanovanjski objekt:  
          PRIKLJUČEN NA JAVNI VODOVOD 
                                       50% upravi čenih str.    oz.    najve č   800 EUR  
                           
 
          OSKRBA Z LASTNIM VODOVODOM 
                                       50% upravi čenih str.    oz.   najve č    400 EUR 
 
 
Upravičeni stroški:  
�   nakup male komunalne čistilne naprave  
�   vgradnja male komunalne čistilne naprave  
�   prvi zagon z nastavitvijo parametrov  
 
 
 
3. UPRAVIČENCI   
 
Do subvencije so upravičene fizične osebe s stalnim prebivališčem v Občini Dobje ali 
pravne osebe in samostojni podjetniki s sedežem dejavnosti v Občini Dobje, ki so lastniki 
ali solastniki stavb na tistih območjih Občine Dobje, kjer po operativnem programu ni 
predvidena izgradnja javnega kanalizacijskega omrežja oz. kjer ni možnosti priključitve na 
javno kanalizacijsko omrežje.  
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Subvencija se lahko izjemoma odobri lastniku stavbe na območju, kjer je javno 
kanalizacijsko omrežje že zgrajeno ali pa je gradnja načrtovana, priključitev nanj pa ni 
tehnično možna ali ekonomsko upravičena, kar mora predhodno potrditi izvajalec javne 
službe odvajanja in čiščenja odpadnih voda v občini. 
 
4. UPRAVIČENI STROŠKI  
 
Upravičeni so stroški nakupa male komunalne čistilne naprave velikosti do 50 PE ,  z 
vključenimi stroški montaže male komunalne čistilne naprave  in njenega prvega 
zagona z nastavitvijo parametrov , ki ima certifikat oz. pridobljeno listino o skladnosti s 
standardi Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih čistilnih naprav (Ur. 
L. RS št. 98/07, 30/10), je izdelana v skladu s predpisi, ki urejajo potrjevanje skladnosti iz 
označevanje gradbenih proizvodov. Seznam MKČN, ki ustrezajo tem pogojem, objavlja 
Zbornica komunalnega gospodarstva, upravičenec pa je zavezan ustreznost izkazati s 
certifikatom.   
Upravičeni so stroški nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav s prvim 
zagonom , ki so bile vgrajene od vklju čno 1.1.2018 dalje.  
 
Upravičeni stroški se dokazujejo z računi za nakup in vgradnjo/gradnjo ustrezne MKČN.   
 
5. VIŠINA SOFINANCIRANJA  
 
Sofinanciralo se bo male čistilne naprave za:  

• Lastnike stanovanjskih hiš, ki so priključeni na javni vodovod v višini 50% upravi čenih 
stroškov,  vendar največ 800 EUR/stanovanjsko hišo/ čistilno napravo . 

• Lastnike stanovanjskih hiš, ki imajo oskrbo z lastnim vodovodom v višini 50% 
upravi čenih stroškov , vendar največ 400 EUR/stanovanjsko hišo/ čistilno napravo . 

V primeru čiščenja odpadnih voda iz dveh ali več stanovanjskih stavb z eno MKČN 
znaša subvencija za vsako posamezno stanovanjsko stavbo 800,00 EUR , v kolikor so 
priključeni na javni vodovod, oz. 400,00 EUR v primeru oskrbe z lastnim vodovodom ,  
vendar  skupno ne več kot znaša nabavna vrednost MK ČN z DDV. 
 
V primeru, da je mala komunalna čistilna naprava sofinancirana tudi iz drugih virov javnih 
sredstev, skupna vrednost sofinanciranja ne sme preseči 100 % vrednosti upravičenih 
stroškov investicije. V primeru, da izračunana skupna vrednost sofinanciranja presega 100 
% vrednosti upravičenih stroškov investicije, se sofinanciranje občine ustrezno zniža. 
 
V primeru, da je upravičenec zavezanec za DDV, upravičeni stroški predstavljajo vrednost 
brez DDV.  
 
6. POGOJI IN MERILA ZA PRIDOBITEV SREDSTEV  
 

Upravičenci do sredstev morajo izpolnjevati naslednje pogoje:  

� da ima upravičenec prijavljeno stalno prebivališče na območju občine in je lastnik oz. 
solastnik stanovanjske stavbe, za katero bo izvedena izgradnja MKČN; 

� dela mora izvesti gospodarska družba ali samostojni podjetnik, registriran za 
predmetno dejavnost;  
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� v primeru, da dela izvaja lastnik objekta sam, je upravičen do sofinanciranja 
upravičenih stroškov za katere bo imel račune;  

� da ima objekt veljavno gradbeno dovoljenje za stanovanjski objekt zgrajen po letu 1967 
ali potrdilo za stanovanjski objekt zgrajen pred letom 1967, da ima objekt na podlagi 
določil prvega odstavka 197. člena ZGO-1 uporabno dovoljenje;  

� mala komunalna čistilna naprava, ki je oz. bo vgrajena, mora imeti certifikat oziroma 
listino o skladnosti izdelka z zahtevami glede doseganja mejnih vrednostih parametrov, 
odpadnih vod, kot jih predpisuje Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz 
malih komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 98/07, 30/10);  

� mala komunalna čistilna naprava mora biti locirana izven predvidenih območij 
aglomeracij, na katerih se predvideva izgradnja kanalizacije skladno z Operativnim 
programom odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v občini;  

� mala komunalna čistilna naprava je lahko postavljena tudi na območju predvidenih 
aglomeracij, v kolikor  priključitev na javno kanalizacijsko omrežje tehnično ni možna ali 
ekonomsko upravičena, kar mora predhodno potrditi izvajalec javne službe odvajanja 
in čiščenja odpadnih voda v občini;  

� čiščenje komunalne odpadne vode v mali komunalni čistilni napravi mora biti skladno z 
ostalimi določili 4. člena Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz malih 
komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 98/07, 30/10) glede ustreznosti čiščenja 
v mali komunalni čistilni napravi. Seznam MKČN, ki ustrezajo tem pogojem, objavlja 
Zbornica komunalnega gospodarstva, upravičenec pa je zavezan ustreznost izkazati s 
certifikatom; 

� čistilna naprava mora imeti kot gradbeni proizvod izjavo o skladnosti, da ustreza 
standardom iz prejšnje alineje in je izdelana v skladu s predpisom, ki ureja potrjevanje 
skladnosti in označevanja gradbenih proizvodov;  

� lokacija postavitve male komunalne čistilne naprave mora omogočati dostop in 
neovirano praznjenje;  

� upravičenci morajo razpolagati z zemljiščem na katerem načrtuje postavitev male 
komunalne čistilne naprave. Vlogi morajo priložiti podpisan medsebojni dogovor vseh 
uporabnikov, ki ni časovno omejen, o gradnji, uporabi, vzdrževanju in kasnejšem 
monitoringu MKČN, s katerim morajo določiti osebo, ki bo zadolžena za njeno 
upravljanje in poročanje ter sklenjeno služnostno pogodbo med lastniki in investitorjem; 

� čistilna naprava mora biti vgrajena in v funkciji obratovanja (v času vložitve zahtevka); 

� za čistilno napravo mora biti izdelana ocena obratovanja, iz katere mora biti razvidno, 
da je obratovanje male komunalne čistilne naprave v skladu z določbami Uredbe o 
emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav (pred 
nakazilom sredstev);  

� ob zagonu male komunalna čistilne naprave mora biti ukinjena obstoječa greznica za 
namen zbiranja gošč iz stanovanjskega objekta in iztok iz obstoječe greznice; 

� za isti stanovanjski objekt je subvencijo za MKČN možno pridobiti le enkrat, ne glede 
na upravičenca;  

� sredstva se ne dodelijo za naložbe izven območja Občine Dobje. 
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7. ROK ZA ODDAJO VLOG IN NA ČIN PREDLOŽITVE VLOG  
 
Skrajni rok za oddajo vlog je 10.7. 2018 .  
 
Vloga mora biti izpolnjena in podpisana na ustreznem razpisnem obrazcu, vsebovati mora 
vse v obrazcu zahtevane podatke ter priloge. Obrazci in priloge naj bodo zloženi po 
vrstnem redu, kot je navedeno v navodilu.  
 
Vlagatelji vložijo vlogo z vsemi dokazili osebno ali po pošti na naslov: Občina Dobje, 
Dobje pri Planini 26, 3224 Dobje pri Planini  do 10. 7. 2018.  Vlogo pošlje v zaprti kuverti 
s pripisom »NE ODPIRAJ – RAZPIS MALE ČISTILNE NAPRAVE 2018« . Upoštevale se 
bodo vloge, ki bodo pravočasno oddane. 
 
8. OBRAVNAVA VLOG IN POSTOPEK ODOBRITVE  
 
Vloge bodo obravnavane in subvencije odobrene po vrstnem redu prispelih popolnih 
vlog , upoštevane pa bodo samo popolne vloge, ki bodo prispele na sedež občine 
najkasneje do 10. 7. 2018.   
 
Upravičencem, ki bodo podali popolne vloge, bo občinska uprava izdala odlo čbo  o 
odobritvi subvencij za MKČN (do porabe proračunskih sredstev). Z upravičencem, ki mu 
bo z odločbo dodeljena subvencija, občina sklene pogodbo .  
 
Nakazilo subvencije se bo izvedbo na podlagi Zahtevka za izpla čilo , po dokončani gradnji 
MKČN. Upravičenec pa mora zahtevek za izplačilo sredstev vložiti najkasneje do 30. 11. 
2018.  
 
Upravičenci, ki bodo podali popolne vloge v tekočem letu in zaradi porabe sredstev ne 
bodo sklenili pogodbe o sofinanciranju, bodo imeli ob ponovni prijavi na razpis na podlagi 
datuma prispelih popolnih vlog prednost pred ostalimi prijavitelji. 
 
9. NADZOR 
 
Nadzor nad izvajanjem namenske porabe proračunskih sredstev, skladno z javnim 
razpisom, izvaja občinska uprava.  
 
V primeru, da se ugotovi, da sredstva niso bila porabljena za namen, za katerega so bila 
dodeljena 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. Prejemnik bo moral vrniti sredstva s pripadajočimi zamudnimi 
obrestmi za obdobje od dneva nakazila dalje. 
 
10. DVIG DOKUMENTACIJE  
 
Razpisna dokumentacija je od dneva objave do izteka roka dosegljiva na spletni strani 
Občine Dobje (www.dobje.si), ali pa jo zainteresirani lahko dvignejo v tajništvu Občine 
Dobje, Dobje pri Planini 26, 3224 Dobje pri Planini. Vse informacije lahko zainteresirani 
dobijo na tel.  št. 03/746-60-30 ali 03/746-60-32, vsak delovni dan v času uradnih ur.     
 
Dobje, 31. 5. 2018  
Številka: 354-0014/2018      Župan občine Dobje  
         Franc Leskovšek , l.r. 
 


