
 

 

OB Č IN A   POL JČA N E  
O b č i n s k a  u p r a v a  

Bistriška cesta 65,  2319 Poljčane 

telefon: 02 8029 220, 8029 227         fax: 02 8029 226         e-mail: obcina@poljcane.si 

 
 

Na podlagi Odloka o proračunu občine Poljčane za leto 2019 (Uradno glasilo slovenskih 

občin, št. 10/2019) in Pravilnika o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav v 

občini Poljčane (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 14/2016) Občina Poljčane objavlja 

 

JAVNI RAZPIS 

za sofinanciranje malih komunalnih čistilnih 

naprav v Občini Poljčane v letu 2019 

 

 

I. PREDMET RAZPISA 

 

Predmet razpisa je sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav 

(MKČN) velikosti do 50 PE za stanovanjske objekte na območju Občine Poljčane v 

skladu s Pravilnikom o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav v občini 

Poljčane. 

 

 

II. POGOJI ZA PRIDOBITEV SREDSTEV 

 

Upravičenci do sredstev po tem razpisu so lastniki (fizične osebe) stanovanjskih objektov 

v občini Poljčane na delu območja Občine Poljčane, kjer z Operativnim programom 

odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode za območje občine Poljčane ni predvidena 

izgradnja kanalizacijskega omrežja. V primeru izgradnje skupne MKČN za več 

stanovanjskih objektov, je nosilec investicije (vlagatelj) tisti, na katerem zemljišču bo 

čistilna naprava zgrajena. 

 

Izjemoma se lahko MKČN postavi tudi na območju aglomeracije, ki je določena v 

Operativnem programu odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode za območje občine 

Poljčane, v kolikor objekta ni možno priključiti na javno kanalizacijo.  

 

Upravičenec lahko kandidira za proračunska sredstva za en objekt le enkrat. 

 

Osnovni pogoji za sofinanciranje MKČN so: 

- da je upravičenec lastnik zemljišča, na katerem se načrtuje MKČN oz. izgradnja 

kanala oz. da ima pravico graditi, 

- da ima objekt veljavno gradbeno dovoljenje za stanovanjski objekt zgrajen po letu 

1967 ali potrdilo za stanovanjski objekt zgrajen pred letom 1967 ali da ima objekt 

uporabno dovoljenje, 

- da ima MKČN certifikat oz. listino o skladnosti izdelka z zahtevami glede 

doseganja mejnih vrednosti parametrov odpadnih vod, kot jih predpisuje veljavna 

zakonodaja, 



- za MKČN vgrajene in prijavljene do 31. 12. 2015: da ima MKČN pozitivno oceno 

obratovanja s strani izvajalca javne službe odvajanja in čiščenja komunalne 

odpadne in padavinske vode, 

- za MKČN vgrajene ali prvič prijavljene po 1. 1. 2016: da ima MKČN pridobljeno 

pozitivno oceno obratovanja izvajalca javne službe odvajanja in čiščenja 

komunalne odpadne in padavinske vode na osnovi analiznega izvida izdanega s 

strani pooblaščenega izvajalca obratovalnega monitoringa odpadnih voda, v skladu 

z veljavno zakonodajo, 

- da ima MKČN tako lokacijo postavitve, ki omogoča neoviran dostop in praznjenje, 

- da upravičenci, ki bodo gradili skupno MKČN za več objektov, priložijo podpisan 

medsebojni dogovor vseh uporabnikov MKČN, ki ni časovno omejen in določijo 

osebo, ki bo zadolžena za upravljanje MKČN ter sklenjeno notarsko overjeno 

služnostno pogodbo med lastniki za izgradnjo in vzdrževanje kanala, 

- da je MKČN zgrajena na delu območja Občine Poljčane, kjer z Operativnim 

programom odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode za območje občine 

Poljčane ni predvidena izgradnja kanalizacijskega omrežja. 

 

Višina dodeljenih sredstev za sofinanciranje posamezne MKČN znaša do 50 % 

upravičenih stroškov investicije, vendar ne več kot 1.000,00 EUR. 

 

V primeru, da investitor za sofinanciranje MKČN pridobi sredstva tudi iz drugih javnih 

virov, 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. 

 

 

III. VIŠINA RAZPISANIH SREDSTEV 

 

Skupna višina razpoložljivih sredstev namenjenih za izvedbo javnega razpisa je 8.000,00 

EUR. Sredstva so zagotovljena v proračunu Občine Poljčane za leto 2019 na proračunski 

postavki 15229 Sofinanciranje nakupa in vgradnje malih čistilnih naprav.  

 

 

IV. UPRAVIČENI STROŠKI 
 

Upravičeni stroški investicije so stroški, ki so nastali po 1. 1. 2010 za nakup MKČN ter 

gradbena in montažna dela povezana z vgradnjo MKČN. DDV ni upravičen strošek. 

 

Upravičeni stroški se dokazujejo s plačanimi računi dobavitelja čistilne naprave oz. 

izvajalca del. 

 

 

V. ROK IN POGOJI ZA PREDLOŽITEV VLOG 

 

Upravičenec mora vložiti popolno vlogo z vsemi zahtevanimi obrazci in prilogami. 

 

Javni razpis objavi župan Občine Poljčane na spletni strani Občine Poljčane, obvestilo o 

javnem razpisu pa tudi v sredstvih javnega obveščanja  in na oglasni deski Občine 

Poljčane. 

 



Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani Občine Poljčane www.poljcane.si ter 

v tajništvu Občine Poljčane, Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane. 
 

Rok za oddajo vlog je vključno do 10. 11. 2019 do 12. ure oz. do porabe sredstev. 

 

Vloge se oddajo v zaprti kuverti do zgoraj navedenega roka in ure v sprejemni 

pisarni Občine Poljčane, Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane ali pošljejo na naslov 

Občina Poljčane, Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane, s pripisom »NE ODPIRAJ – 

VLOGA ZA RAZPIS SOFINANCIRANJE MKČN«, vendar morajo na naslov 

prispeti do zgoraj določenega datuma in ure. Na kuverti mora biti naveden tudi 

naziv in polni naslov vlagatelja. 

 

Upoštevale se bodo vloge, ki bodo pravočasno oddane, s pravilno izpolnjenimi obrazci in 

vsemi zahtevanimi prilogami. 
 

 

VI. POSTOPEK OBRAVNAVE VLOG 

 

Odpiranje vlog ne bo potekalo javno. Komisija obravnava vsaka dva meseca vse popolne 

in pravočasno prispele vloge (z vsemi zahtevanimi dokazili) po vrstnem redu prispetja in 

pripravi seznam upravičencev najkasneje v roku 15 dni od obravnave vlog ter pripravi 

predlog o dodelitvi proračunskih sredstev. Sredstva se dodeljujejo do porabe finančnih 

sredstev sprejetega proračuna.  

 

Komisija pri odločanju o oblikovanju predloga dodelitve proračunskih sredstev upošteva 

naslednja merila: 

 

 Merilo Točk 

1. Število priključenih populacijskih enot (PE) 1 točka / PE 

2. Število priključenih objektov 2 točki / objekt 

 

Prednost pri dodelitvi sredstev bodo imele vloge z višjim številom točk do porabe 

sredstev. V primeru, da bo več vlog z istim številom točk, bodo imele prednost vloge z 

večjim številom priključenih objektov. V primeru, da bo še zmeraj več vlog z enakim 

številom točk, pa se bo upošteval vrstni red oddaje vlog. 

 

V kolikor vloga ni popolna, se prosilca pozove, da vlogo dopolni v 8 dneh. Če tega ne 

stori oz. je vloga kljub dopolnitvi še vedno nepopolna, se vloga s sklepom zavrže. 

 

O dodelitvi nepovratnih sredstev odloči direktor občinske uprave, ki izda sklep o dodelitvi 

sredstev. Zoper sklep je v 8 dneh od vročitve možno vložiti ugovor županu. Odločitev 

župana je dokončna. 

 

Medsebojno razmerje med Občino in upravičencem se opredeli s pisno pogodbo o 

sofinanciranju. Pogodba o sofinanciranju mora vsebovati: pogodbeni stranki, višino 

sofinanciranja in podrobno opredelitev pravic in obveznosti pogodbenih strank. 

 

Podlaga za izvedbo nakazila za namen sofinanciranja MKČN je izdelana Ocena o 

obratovanju MKČN in vpis v evidenco MKČN, izvedeno s strani izvajalca javne službe 

odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode v Občini Poljčane. 

 

http://www.poljcane.si/


 

VII. NADZOR IN SANKCIJE 

 

Namensko porabo dodeljenih sredstev preverja občinska uprava in nadzorni odbor Občine. 

 

Proračunska sredstva se lahko porabijo samo za namen, za katerega so dodeljena. Če se 

ugotovi, da so bila sredstva porabljena za drug namen ali da so bila dodeljena na podlagi 

neresničnih podatkov oz. je prejemnik prekršil določila pogodbe, je občina upravičena 

zahtevati vračilo dodeljenih sredstev v enkratnem znesku. V tem primeru bo moral 

prejemnik vrniti sredstva s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi za obdobje od 

dneva nakazila naprej. 

 

 

VIII. DODATNE INFORMACIJE 

 

Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom je mogoče dobiti v času uradnih ur pri 

Nataši Dvoršak, tel. 02 / 80 29 227 ali na elektronskem naslovu 

natasa.dvorsak@poljcane.si. 

 

 

 

Številka: 410-0050/2019-201          

Datum: 6. 5. 2019                                                                        

Stanislav Kovačič, 

        župan Občine Poljčane 
 

mailto:natasa.dvorsak@poljcane.si

