
 
 

 
 

Občina Šoštanj, Trg svobode 12, 3325 Šoštanj, na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni 
samoupravi (UL RS št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – 
ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US), Odloka o proračunu Občine Šoštanj za leto 
2017 (Uradni list Občine Šoštanj št. 6/2016), in 4. člena Pravilnika o dodeljevanju 
nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav za obstoječe 
stanovanjske objekte v občini Šoštanj v obdobju 2012 do vključno 2017 (Uradni list Občine 
Šoštanj, št. 1/2012) objavlja 

 
 

JAVNI RAZPIS 
za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo  

MKČN v občini Šoštanj za leto 2017 
 
 
I. PREDMET RAZPISA 
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje dela stroškov nakupa in vgradnje malih 
komunalnih čistilnih naprav v velikosti do 50 PE, ki so/bodo vgrajene v letu 2016 in 2017. 
 
 
II. SPLOŠNI POGOJI SOFINANCIRANJA 

 
1. Upravičenci do sofinanciranja so fizične osebe, ki so lastniki stanovanjskih stavb v 

občini Šoštanj in sicer na območjih izven aglomeracij, znotraj katerih se predvideva 
izgradnja javne kanalizacije.  
 

2. Čistilna naprava mora zadostiti naslednjim tehničnim zahtevam: 
- čistilna naprava mora biti izdelana v skladu z enim od standardov: 

SIST EN 12566-1, SIST EN 12566-2, SIST EN 12566-3, SIST EN 12566-4 ali SIST 
EN 12566-5 in iz katere se v skladu s temi standardi odvaja očiščena odpadna voda 
neposredno v površinsko vodo, kar se dokazuje z ustreznim a testom oz. certifikatom. 

- čistilna naprava mora imeti izjavo o lastnostih male komunalne čistilne naprave v 
skladu s predpisi, ki urejajo gradbene proizvode, če gre za tipsko malo komunalno 
čistilno napravo, 

- za čistilno napravo morajo biti narejene meritve emisije snovi na iztoku iz te male 
komunalne čistilne naprave (analizni izvidi) in poročilo o opravljenih prvih meritvah v 
skladu s predpisom, ki ureja prve meritve in obratovalni monitoring odpadnih voda. 

 
3. Pogoji za dodelitev sredstev za sofinanciranje gradnje MKČN so:  

- da stanovanjski objekti, ki se bodo priključili na MKČN ležijo v občini Šoštanj na 
območjih izven aglomeracij, znotraj katerih se predvideva izgradnja javne 
kanalizacije, 

- da MKČN zagotavlja čiščenje komunalne odpadne vode za stanovanjske objekte, 
zgrajene na podlagi gradbenega dovoljenja oz. v skladu z veljavno zakonodajo, 

- za obstoječe objekte se štejejo stanovanjski objekti, za katere so bile MKČN zgrajene 
od 1. 1. 2016 dalje. 
 

4. Višina sofinanciranja MKČN za posamezno stanovanjsko hišo znaša 1.000,00 EUR, 
višina sofinanciranja MKČN za povezovanje več stanovanjskih hiš na eno čistilno 
napravo znaša 1.000,00 EUR po stanovanjski hiši, vendar največ do 50 % investicijske 
vrednosti MKČN z vključenim DDV. V primeru izgradnje skupne MKČN je nosilec 
investicije lastnik zemljišča, na katerem bo zgrajena skupna MKČN. 
 
 

 



 
 

 
 

III. VIŠINA RAZPISANIH SREDSTEV 
Sredstva za sofinanciranje so zagotovljena v proračunu Občine Šoštanj, pod proračunsko 
postavko 15022008, OB126-11-0021, Sofinanciranje malih čistilnih naprav, v višini 15.000 
EUR. 
 
Sredstva se dodeljujejo upravičencem po vrstnem redu prispelih popolnih vlog, do porabe 
proračunskih sredstev tekočega leta za ta namen.  
Upravičenci, ki so podali popolne vloge v tekočem letu in zaradi porabe sredstev niso sklenili 
pogodbe o sofinanciranju, imajo ob ponovni prijavi na razpis prednost pred ostalimi 
prijavitelji.  
  

IV. ROK IN NAČIN ODDAJE VLOG 
Vloga za sofinanciranje mora biti podana na predpisanem obrazcu »Vloga - prijavni obrazec 
-sofinanciranje MKČN«. Kandidati jo lahko dobijo na sedežu Občine Šoštanj, Trg svobode 
12, 3325 Šoštanj oziroma na spletni strani Občine Šoštanj: www.sostanj.si. 
 
V primeru povezovanja lastnikov več stanovanjskih hiš na skupno čistilno napravo, morajo 
vsi lastniki posamezne stanovanjske hiše, priključene na skupno čistilno napravo, podati 
skupno vlogo za sofinanciranje, medsebojna razmerja pa urediti s posebno pogodbo. 
Vloga se šteje za popolno, če je k vlogi priložena vsa v vlogi zahtevana dokumentacija. 
 
Kandidati lahko oddajo vloge do vsakega zadnjega delovnega dne v mesecu. 
Odpiranje vlog, ki ni javno, se bo izvajalo do 10. dne v mesecu. Kandidati lahko vloge 
vročijo osebno na sedežu Občine Šoštanj ali jih pošljejo priporočeno po pošti na 
naslov: »OBČINA ŠOŠTANJ, Trg svobode 12, 3325 Šoštanj.« 
 

Vloga z zahtevano dokumentacijo mora biti oddana v zaprti kuverti s pripisom:  
»RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE MKČN – NE ODPIRAJ«. 
 

V. POSTOPEK OBRAVNAVE VLOG 
Postopek vodi komisija, ki jo s sklepom imenuje župan. Komisija v roku 15 dni od obravnave 
vlog pripravi seznam upravičencev in upravi občine posreduje predlog za dodelitev 
proračunskih sredstev. 
Uprava občine v upravnem postopku z odločbo odloči o dodelitvi proračunskih sredstev. 
Zoper odločbo je možna pritožba županu. Po izdani odločbi mora upravičenec na Občino 
Šoštanj najkasneje do 30. 11. 2017 predložiti zahtevek za dodelitev sredstev za izgradnjo 
MKČN skupaj z zahtevanimi prilogami. 
 
Po predložitvi zahtevka se z upravičencem sklene pogodba o dodelitvi nepovratnih sredstev 
in ostalih medsebojnih obveznostih in pravicah. Nakazilo sredstev se izvrši na osebni račun 
upravičenca 30. dan od podpisa pogodbe.  
 

VI. NADZOR IN SANKCIJE 
Če se ugotovi, da so bila sredstva porabljena za drug namen, ali da so bila dodeljena na 
podlagi neresničnih podatkov oz. je prejemnik prekršil druga določila pogodbe, je občina 
upravičena zahtevati vračilo dodeljenih sredstev s pripadajočimi zamudnimi obrestmi. 
 

VII. DODATNE INFORMACIJE 
Kontaktna oseba za dodatne informacije v zvezi z razpisom je Simon Usar, telefon: 03 89 84 
347, e-mail: simon.usar@sostanj.si  

 
 
Številka: 354-0012/2017 Darko MENIH, prof., l.r. 
Datum: 31. 1. 2017 župan Občine Šoštanj 
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