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OBČINA REČICA OB SAVINJI  

Rečica ob Savinji 55, 3332 REČICA OB SAVINJI 

Tel: (03) 839-18-30   fax: (03) 839-18-35 

 
Datum: 19.03.2019 

Številka: 354-0003/2019-2 

 

Na podlagi 2. člena Pravilnika o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav v Občini 

Rečica ob Savinji (Uradni list RS, št. 25/2014), Proračuna Občine Rečica ob Savinji za leto 

2019 (Uradni list RS, št. 79/2017) in sklepa Odbora za Gospodarstvo, varstvo okolja in 

gospodarske javne službe Občina Rečica ob Savinji objavlja  

 

 

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE MALIH KOMUNALNIH ČISTILNIH 

NAPRAV V OBČINI REČICA OB SAVINJI ZA LETO 2019 

 

 

1. Naročnik javnega razpisa 

Naročnik javnega razpisa je Občina Rečica ob Savinji, Rečica ob Savinji 55, 3332 Rečica ob 

Savinji (v nadaljevanju: Občina). 

 

 

2. Namen dodeljevanja subvencije 

Namen dodeljevanja proračunskih sredstev za nakup male komunalne čistilne naprave (v 

nadaljevanju MKČN) je pospešiti izvedbo sistemov za odvajanje in čiščenje komunalnih 

odpadnih voda, ki zagotavljajo zaščito okolja v skladu z veljavnimi okoljskimi standardi, na 

območjih, ki niso opremljena z javnim kanalizacijskim omrežjem oziroma niso predvidena za 

opremo z javnim kanalizacijskim omrežjem.  

 

 

3. Predmet javnega razpisa in višina razpisanih sredstev  

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje naložbe v male komunalne čistilne naprave v 

Občini v letu 2019 v skupni višini 3.000,00 EUR. Proračunska sredstva so zagotovljena na 

proračunski postavki »15019 – Sofinanciranje malih čistilnih naprav« v višini 3.000,00 EUR.  

 

 

4. Upravičenci 

1. Sofinancira se naložba v MKČN za stanovanjske objekte, počitniške hiše in poslovne 

objekte na tistih območjih Občine, kjer ni možnosti priključitve na javno 

kanalizacijsko omrežje ter na območjih, na katerih, skladno z občinskim programom 

odvajanja in čiščenja komunalne, odpadne in padavinske vode, ni predvidena 

izgradnja kanalizacijskega omrežja.  

2. Upravičenci so lastniki, solastniki ali skupni lastniki objektov iz prejšnje točke, ki 

izpolnjujejo pogoje po »Pravilniku o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav 

v Občini Rečica ob Savinji«, če je MKČN zgrajena na njihovem zemljišču ali imajo za 

zemljišče, na katerem je zgrajena MKČN, služnostno ali stavbno pravico.  

3. V primeru izgradnje skupne MKČN za več stanovanjskih objektov, je upravičenec do 

sredstev sofinanciranja tisti, ki ga investitorji določijo  s posebno pogodbo o 

medsebojnih razmerjih, s katero morajo zagotoviti tudi pogoje za delovanje MKČN. 

Pogodbeno razmerje sklenejo tudi pri gradnji skupnih kanalizacijskih priključkov.  

4. Seznam območij, na katerih je možno sofinanciranje, je sestavni del razpisa.  

5. Upravičenec lahko pridobi sredstva za sofinanciranje MKČN iz proračuna Občine le 

enkrat. Do sredstev ni upravičen tudi v primeru, ko kje drugje dobi javna sredstva. 

http://www.uradni-list.si/1/selected?year=2008&edition=200840
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6. Do subvencij niso upravičeni lastniki objektov, ki so zgrajeni nelegalno. 

7. Upravičenec lahko pridobi sredstva za sofinanciranje MKČN tudi za MKČN vgrajene 

pred letom 2013. 

 

 

5. Višina sofinanciranja naložbe v MKČN  

Občina sofinancira naložbo v MKČN, kot sledi:  

– za MKČN do vključno 6 populacijskih enot (v nadaljevanju PE) v pavšalnem 

znesku 1000,00 EUR. 

– za MKČN nad 6 PE v pavšalnem znesku 1000,00 EUR in dodatno še za vsak 1 PE 

nad 6 PE po 100 EUR.   

 

 

6. Merila za sofinanciranja naložbe v MKČN 

Za pravočasne, popolne in vsebinsko ustrezne vloge se sredstva dodeljujejo po vrstnem redu 

prispetja. V primeru, če bo prijavljenih potreb po sofinanciranju več kot bo razpoložljivih 

sredstev bodo sredstva odobrena do porabe, glede na vrstni red prejema vlog. 

 

 

7. Obdobje za porabo sredstev 

Dodeljena sredstva morajo biti porabljena najkasneje do 31. 12. 2019. 

 

 

8. Skrajni rok za izdajo zahtevka za črpanje sredstev 

Skrajni rok za izstavitev popolnega zahtevka za črpanje sredstev je 30.11.2019. 

 

 

9. Razpisni rok 

Rok za prijavo je do porabe sredstev . 

 

10. Dostava predlogov  

Prijavo za sofinanciranje MKČN mora predlagatelj oddati na priloženih prijavnih obrazcih 

(obrazec 1 in obrazec 2) in zraven predložiti vsa pripadajoča in zahtevana dokazila.  

 

Vlogo je potrebno poslati na naslov: Občina Rečica ob Savinji, Rečica ob Savinji 55, 3332 

Rečica ob Savinji, v zaprti ovojnici, s svojim naslovom in s pripisom »Za razpis – 

sofinanciranje MKČN«.  

 

Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je bila oddana zadnji dan roka za oddajo prijav 

na pošti s priporočeno pošiljko ali do 15. ure na sedež občine.  

 

Komisija vloge odpira po vrstnem redu prejema, najkasneje v roku 15 dni od poteka roka za 

vložitev vlog. Odločba o dodelitvi sredstev bo izdana najkasneje v roku 30 dni od roka za 

vložitev vlog. 

 

Če Komisija ugotovi, da pravočasna in v skladu z določbami Pravilnika o sofinanciranju 

malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Rečica ob Savinji (Uradni list RS, št. 25/2014)  

oddana vloga katerega od vlagateljev ni popolna, se vlagatelja o tem obvesti in pozove, da jo 

v roku 8 dni ustrezno dopolni. V primeru, da vloga po pozivu ni dopolnjena, ali ni dopolnjena 

v postavljenem roku, se vloga zavrže. 

Medsebojne obveznosti med Občino in upravičencem do subvencije se uredijo s pogodbo. 

 

 



Javni razpis za sofinanciranje MKČN v občini Rečica ob Savinji za leto 2019 

 

11. Zahtevek za sofinanciranje MKČN 

Občina bo sredstva za sofinanciranje naložb nakazala na transakcijski račun upravičenca na 

podlagi zahtevka za izplačilo dodeljenih sredstev, kateremu mora biti priloženo: 

– poročilo o tehničnem pregledu MKČN (ocena obratovanja MKČN) 

– dokazilo o nakupu MKČN, iz katerega mora biti razvidna cena, vrsta in tip čistilne 

naprave ter podatek, da je nakup opravil upravičenec, 

– dokazilo o plačanih stroških nakupa in vgradnje, 

 

 
Upravičenec izgubi pravico do dodeljenih sredstev, če v roku, določenemu v pogodbi, ne 

realizira predmeta, za katerega so mu bila z odločbo dodeljena sredstva. 

 

 

12. Informacije 

Informacije in navodila za sodelovanje pri razpisu dobijo kandidati na Občini Rečica ob 

Savinji, Rečica ob Savinji 55, 3332 Rečica ob Savinji. Kontaktna oseba: Rok Jamnikar, tel. 03 

839 18 37. 

 

 

13. Razpisna dokumentacija 

Predlagatelji lahko razpisno dokumentacijo, vključno z obrazci, prevzamejo v času uradnih ur 

na sedežu Občine Občina Rečica ob Savinji, Rečica ob Savinji 55, 3332 Rečica ob Savinji. 

Razpisna dokumentacija je na voljo tudi na spletni strani občine: http://www.obcina-recica.si, 
kjer je objavljen tudi Pravilnik o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav v Občini 

Rečica ob Savinji. 

 

 

14. Obravnava vlog in rok, v katerem bodo izvajalci obveščeni o izidu javnega razpisa 

Za pravočasne, popolne in vsebinsko ustrezne vloge se sredstva dodeljujejo po vrstnem redu 

prispetja, do porabe sredstev. Vlagatelji bodo o izidu razpisa obveščeni najkasneje v roku 60 

dni po izteku roka za prijavo na razpis. Z izbranimi vlagatelji bo župan sklenil pogodbe o 

sofinanciranju MKČN za leto 2019. 

 

 

Datum: 16.4.2019 

 

Občina Rečica ob Savinji 

                                

 

 

 

 

 

                                                                 

http://www.obcina-recica.si/

