
Na podlagi Odloka o proračunu Občine Škofja Loka za leto 2019 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 

12/2019) in Pravilnika o subvencioniranju nakupa in gradnje malih komunalnih čistilnih naprav na 

območju Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 36/12) Občina Škofja Loka objavlja naslednji 

 

JAVNI RAZPIS 

za subvencioniranje nakupa in gradnje malih komunalnih čistilnih naprav na 

območju občine Škofja Loka za leto 2019 

 

1. PREDMET JAVNEGA RAZPISA 

Predmet javnega razpisa je subvencioniranje dela stroškov nakupa in gradnje malih komunalnih 

čistilnih naprav velikosti do 50 PE (v nadaljevanju MKČN) za čiščenje komunalne odpadne vode iz 

stanovanjskih stavb na poselitvenih območjih občine Škofja Loka, na katerih ni predvidene gradnje 

javnega kanalizacijskega sistema. 

2. UPRAVIČENCI 

Upravičenci do subvencije so izključno fizične osebe, ki so lastniki/solastniki stanovanjske stavbe, ki 

stoji na območju občine Škofja Loka in imajo stalno prebivališče v Občini Škofja Loka, stavba pa stoji 

na območju občine, kjer po državnem in po občinskem predpisu ni obvezna izgradnja javne 

kanalizacije. 

3. VIŠINA SREDSTEV 

Višina proračunskih sredstev je določena v proračunu Občine Škofja Loka za leto 2019. Višina 

subvencije za vsako MKČN znaša 15% nabavne vrednosti MKČN z DDV, vendar največ 500,00 EUR za 

posamezno stanovanjsko stavbo in ne več kot do nabavne vrednosti MKČN z DDV. V primeru čiščenja 

odpadnih voda iz dveh ali več stanovanjskih stavb z eno MKČN je do subvencije upravičena vsaka 

posamezna stavba v višini 15% nabavne vrednosti MKČN z DDV, vendar največ 500,00 EUR za 

posamezno stanovanjsko stavbo in ne več kot do nabavne vrednosti MKČN z DDV. 

4. POGOJI ZA DODELITEV SUBVENCIJE 

- MKČN mora imeti certifikat oziroma listino o skladnosti (izjavo o lastnostih) izdelka z zahtevami, 

glede mejnih vrednostih parametrov odpadnih vod, kot jih predpisuje Uredba o odvajanju in čiščenju 

komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15 in 76/17). 

- MKČN mora imeti izdelano Poročilo o prvih meritvah za MKČN z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, 

skladno s Pravilnikom o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda (Uradni list RS, 

št. 94/14, 98/15). Poročilo o prvih meritvah za MKČN z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, mora biti tudi 

že predloženo izvajalcu javne službe (Loški komunali d.d. Škofja Loka). Priloga Poročila o prvih 

meritvah za MKČN z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, so analizni izvidi o opravljenih meritvah. 

Analizirani parametri v odvzeti odpadni vodi ne smejo presegati maksimalnih dovoljenih vrednosti za 

iztok iz male komunalne čistilne naprave. 



- MKČN mora biti izven območij poselitve znotraj katerih se predvideva izgradnja javne kanalizacije – 

informacije vlagatelj lahko pridobi na Občini Škofja Loka, Oddelek za gospodarske javne službe in 

prometno infrastrukturo. 

- Za stanovanjski objekt, iz katerega se odvaja komunalna odpadna voda na MKČN, mora biti izdano 

gradbeno dovoljenje, za MKČN pa pridobljena pravica graditi skladno z zahtevami predpisov za 

gradnjo objektov. V kolikor se je gradnja MKČN izvedla na zemljišču, ki ni v lasti investitorja, mora biti 

vlogi priložena pogodba o ustanovitvi služnosti. 

-  Za MKČN mora biti izdano ustrezno upravno dovoljenje za poseg v prostor, v kolikor je potrebno. 

- Pridobljeno mora biti vodno soglasje, v skladu s predpisi, ki urejajo vode, v primeru, da se 

prečiščena odpadna voda iz MKČN odvaja v vodotok. 

- Nakup in vgradnja MKČN morata biti izvedena v letih 2018 ali 2019. Upravičenec mora razpolagati z 

dokazili o nakupu in vgradnji MKČN. 

5. VLOGA 

Vloga mora biti podana na obrazcu vloge in podpisana s strani vlagatelja (upravičenca ali njegovega 

pooblaščenca). Vlogi morajo biti priloženi naslednji dokumenti: 

 1. Certifikat oziroma listina o skladnosti (izjava o lastnostih) izdelka z zahtevami, glede mejnih 

vrednostih parametrov odpadnih vod, kot jih predpisuje Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne 

odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15 in 76/17). 

2. Poročilo o prvih meritvah za MKČN z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, skladno s Pravilnikom 

o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda (Uradni list RS, št. 94/14, 98/15). K 

Poročilu o prvih meritvah mora biti priloženo potrdilo izvajalca javne službe (Loške komunale d.d. 

Škofja Loka), da je prejel Poročilo o prvih meritvah. Priloženo mora biti tudi vodno soglasje, v skladu s 

predpisi, ki urejajo vode, v primeru, da se prečiščena odpadna voda iz MKČN odvaja v vodotok. 

 3. Gradbeno dovoljenje za stanovanjski objekt iz katerega se odvaja komunalna odpadna 

voda na MKČN in dokazilo o pravici graditi MKČN (priloži se pogodba o ustanovitvi služnosti, če se je 

gradnja MKČN izvedla na zemljišču, ki ni v lasti upravičenca). 

 4. Dokazila o poravnanih stroških nakupa in vgradnje MKČN (kopije plačanih računov in 

potrdil o plačilu). 

 5. Parafiran vzorec pogodbe. 

6. ROK IN NAČIN PRIJAVE 

Rok za prijavo na javni razpis se zaključi  30.9.2019. 

Vlagatelji morajo vloge oddati po pošti na naslov: Občina Škofja Loka, Mestni trg 15, 4220 Škofja 

Loka, ali osebno v sprejemni pisarni Občine Škofja Loka, »Loška hiša«, Mestni trg 15, Škofja Loka. Za 

pravočasne se bodo štele tudi prijave, ki bodo zadnji dan roka oddane na pošto s priporočeno 

pošiljko. 

Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden naziv in naslov vlagatelja. 

Vsaka vloga mora biti poslana v zaprti ovojnici in z obvezno navedbo razpisnega področja na prednji 

strani ovojnice in sicer: »NE ODPIRAJ! – JAVNI RAZPIS – MKČN 2019«. 

7. POSTOPEK OBRAVNAVANJA VLOG 

Vse prejete vloge bo obravnavala strokovna komisija, ki jo imenuje župan Občine Škofja Loka. 

Odpiranje vlog ni javno. 



Če ni v tem razpisu ali področnih predpisih določeno drugače, se za postopek uporabljajo določbe 

Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 

105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13). 

Vloge, ki ne bodo pravočasne ali katerih vlagatelj ne bo izpolnjeval razpisnih pogojev, bodo s sklepom 

zavržene. Vlagatelji nepopolnih vlog bodo pozvani na dopolnitev. Če vloga ne bo pravočasno 

dopolnjena ali bo vloga kljub dopolnitvi še vedno nepopolna, bo s sklepom zavržena. 

Sredstva bodo dodeljena upravičencem po vrstnem redu prispelih popolnih vlog, vendar največ do 

porabe proračunskih sredstev za ta namen. Upravičenec je upravičen do subvencije samo enkrat. 

Če je vlagatelj oddal popolno vlogo, pa je sredstev zmanjkalo, ima ob prijavi na naslednji razpis za 

subvencioniranje nakupa in gradnje MKČN na območju občine Škofja Loka prednost v vrstnem redu. 

Vlagatelji bodo o izidu razpisa obveščeni v 30 dneh od dneva odpiranja vlog. 

Sklep o subvencioniranju dela stroškov nakupa in gradnje MKČN izda Občinska uprava Občine Škofja 

Loka. 

8. RAZPISNA DOKUMENTACIJA 

Razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani 

Občine Škofja Loka: www.skofjaloka.si in na razpolago v sprejemni pisarni Občine Škofja Loka, »Loška 

hiša«, Mestni trg 15, Škofja Loka, vsak delovni dan med 7.30 in 15. uro, ob sredah med 7.30 in 17. 

uro, ob petkih pa med 7.30 in 12. uro. 

9. DODATNE INFORMACIJE 

Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobite na Občini Škofja Loka, tel. št. 04/51 12 380, Andrej 

Omejc. 

 

 

Št.: 354-14/2019 

Datum: 25.3.2019 

       Občina Škofja Loka 

         Tine RADINJA, l. r. 

   Ž U P A N  

 

                     

http://www.skofjaloka.si/


VLOGA 

za subvencioniranje nakupa in gradnje malih komunalnih čistilnih naprav (MKČN) na 

območju občine Škofja Loka za leto 2019 

1. Osebni podatki vlagatelja: 

Priimek in ime: ………………………………………………………………………….…. 

Rojen/a:…………………………………Davčna številka:……..……………………….….. 

Stalno prebivališče (ulica in kraj): ……………………………………………………….…. 

Telefonska številka: …………………………………………………………………….…...  

TRR: …………………………………...Odprt pri banki: ……………………………….…. 

2. Podatki o MKČN 

Naziv in tip: …………………………………………………………………………………. 

Leto izdelave: ……………………………………………………………………………….. 

Leto vgradnje: ……………………………………………………………………………….. 

Pričetek obratovanja: ………………………………………………………………………… 

Nazivna zmogljivost čistilne naprave (v PE): ………………………………………………. 

 

3. Podatki o stanovanjskih stavbah iz katerih se odvaja odpadna voda na MKČN: 

Zap. št.. Naslov stavbe: Lastnik (ime in priimek in naslov stalnega bivališča): 

   

   

   

   

 

4. Lokacija vgradnje MKČN: 

Zap. št.. Parcela št. in katastrska občina (*) Lastnik parcele (ime in priimek in naslov stalnega bivališča): 

   

   

   

(*) - navesti uradno veljavne podatke iz zemljiškega katastra, ki ga vodi Geodetska uprava RS 



 

5. Obvezne priloge: 

PRILOGA 1 - Certifikat oziroma listina o skladnosti (izjava o lastnostih) izdelka z zahtevami, 

glede mejnih vrednostih parametrov odpadnih vod, kot jih predpisuje Uredba o odvajanju in 

čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15 in 76/17). 

PRILOGA 2 - Poročilo o prvih meritvah za MKČN z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE. K 

Poročilu o prvih meritvah mora biti priloženo potrdilo izvajalca javne službe (Loške komunale 

d.d. Škofja Loka), da je prejel Poročilo o prvih meritvah. Priloženo mora biti tudi vodno 

soglasje, v skladu s predpisi, ki urejajo vode, v primeru, da se prečiščena odpadna voda iz 

MKČN odvaja v vodotok; 

PRILOGA 3 - Gradbeno dovoljenje za stanovanjski objekt in dokazilo o pravici graditi 

MKČN; 

PRILOGA 4 - Kopije plačanih računov in potrdil o plačilu; 

PRILOGA 5 - Parafiran vzorec pogodbe. 

 

 

 

 

Kraj in datum: ……………………………….. Podpis: ………………………………… 



PRILOGA 1 

Certifikat oziroma listina o skladnosti (izjava o lastnostih) izdelka z zahtevami, glede mejnih 

vrednostih parametrov odpadnih vod, kot jih predpisuje Uredba o odvajanju in čiščenju 

komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15 in 76/17). 



PRILOGA 2 

Poročilo o prvih meritvah za MKČN z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE. K Poročilu o prvih 

meritvah mora biti priloženo potrdilo izvajalca javne službe (Loške komunale d.d. Škofja 

Loka), da je prejel Poročilo o prvih meritvah. Priloženo mora biti tudi vodno soglasje, v 

skladu s predpisi, ki urejajo vode, v primeru, da se prečiščena odpadna voda iz MKČN odvaja 

v vodotok. 

 



PRILOGA 3 

Priloži se gradbeno dovoljenje za stanovanjski objekt, iz katerega se odvaja komunalna 

odpadna voda na MKČN. (V kolikor obstaja razhajanje med parcelami navedenimi v 

gradbenem dovoljenju in uradno veljavnim stanjem zemljiškega katastra, priložite dokument 

Geodetske uprave RS, iz katerega bo razvidna povezava med parcelami na gradbenem 

dovoljenju in današnjim stanjem.) 

Priloži se dokazilo o pravici graditi MKČN (pogodba o ustanovitvi služnosti, če se je gradnja 

MKČN izvedla na zemljišču, ki ni v lasti upravičenca). 

Če je stanovanjski objekt zgrajen pred 31.12.1967 gradbenega dovoljenja ni potrebno 

priložiti, potrebno pa je podati pisno izjavo, da je bil objekt zgrajen pred  31.12.1967. 



PRILOGA 4 

Priloži se dokazila o poravnanih stroških nakupa in vgradnje MKČN (kopije plačanih 

računov in potrdil o plačilu). 



PRILOGA 5 

Vzorec pogodbe se izpolni, kjer je označeno in parafira (podpiše) ter priloži vlogi. 

Občina Škofja Loka, Mestni trg 15, 4220 Škofja Loka, ki jo zastopa župan Tine RADINJA, davčna 

številka: SI18947271, matična št.: 5883318000, v nadaljevanju Občina 

 

in 

 

 ______________________________________________, rojen/a:_____________________, davčna 

številka:_____________________, v nadaljevanju upravičenec 

skleneta in dogovorita naslednjo 

 

POGODBO ŠT.: ... 

o subvencioniranju nakupa in gradnje male komunalne čistilne naprave 

1. člen 

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata: 

- da je Občina objavila Javni razpis za subvencioniranje nakupa in gradnje malih komunalnih 

čistilnih naprav (v nadaljevanem besedilu MKČN) na območju občine Škofja Loka za leto 

2019, 

- da je upravičenec oddal vlogo z dne ____________ za subvencioniranje nakupa in gradnje 

MKČN na območju občine Škofja Loka za leto 2019, 

- da je Občina izdala Sklep št…… z dne..... v katerem je določen znesek subvencije v višini…... 

2. člen 

Vrednost subvencije, ki jo Občina izplača upravičencu, znaša….. EUR 

(z besedo:….. evrov, …/100). 

Občina bo znesek subvencije nakazala 30. dan od podpisa te pogodbe na transakcijski račun 

upravičenca TRR _______________________, odprt pri banki ___________________. 

Občina ima zagotovljena sredstva po tej pogodbi v proračunu Občine Škofja Loka za leto 2019 na 

postavki 9015005 Sofinanciranje izgradnje MKČN, konto 431400. 

3. člen 

Upravičenec se zavezuje porabiti predmet te pogodbe za nakup in gradnjo MKČN pod pogoji iz 

javnega razpisa, citiranega v prvi alineji 1. člena te pogodbe. 

Upravičenec se zavezuje, da bo MKČN obratovala skladno z navodili in predpisi ter da bo zagotavljal 

redno in izredno vzdrževanje MKČN.  



Upravičenec bo skladno z 28. členom Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode 

(Uradni list RS, št. 98/15 in 76/17, v nadaljevanem besedilu Uredba), izvajalcu javne službe omogočal 

prevzem in odvoz blata v skladu s 17. členom te uredbe ter izvajalcu javne službe omogočal pregled 

naprave v skladu s šestim odstavkom 17. člena te uredbe, razen če mu predloži analizne izvide v 

skladu s sedmim odstavkom 17. člena te uredbe. 

Upravičenec se zavezuje v celotnem obdobju obratovanja MKČN hraniti dokumentacijo iz 1., 2., 3. in 

4. točke tretjega odstavka 28. člena Uredbe. Podatke iz 5., 6. in 7. točke tretjega odstavka 28. člena 

Uredbe pa se upravičenec zavezuje hraniti najmanj pet let. 

Upravičenec bo izvajalcu javne službe na njegovo zahtevo najpozneje v 15 dneh predložil: 

- podatke za izvedbo pregleda in pripravo poročila o pregledu v skladu s šestim odstavkom 17. 

člena Uredbe ali analizne izvide iz osmega odstavka 17. člena Uredbe ali 

- dokumentacijo in podatke iz tretjega odstavka 28. člena Uredbe. 

4. člen 

Upravičenec se zaveže, da bo Občini nemudoma vrnil sredstva iz 2. člena te pogodbe, skupaj z 

zakonskimi zamudnimi obrestmi od prejema sredstev dalje, v primeru navedbe netočnih ali 

zavajajočih podatkov za pridobitev sredstev nakupa in gradnje MKČN na območju Občine Škofja 

Loka, nenamenske porabe sredstev ali neizpolnjevanja oziroma kršitve pogodbenih obveznosti. 

5. člen 

Morebitne spore v zvezi z izvajanjem te pogodbe rešujeta pogodbeni stranki sporazumno. V kolikor 

spor ne bo rešljiv sporazumno, lahko vsaka pogodbena stranka sproži spor pri stvarno pristojnem 

sodišču po sedežu naročnika. 

6. člen 

Ta pogodba stopi v veljavo, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki. 

7. člen 

Pogodba je sestavljena v treh enakih izvodih, od katerih prejme Občina Škofja Loka dva izvoda in 

upravičenec en izvod. 

 

 

Kraj in datum:  ……………………….     Kraj in datum: … 

 

Upravičenec        Občina Škofja Loka 

……………………………………………… Tine RADINJA 

                      Župan 


