
 

razpis mčn makole  Stran 1/2  

 
 
 
Številka: 410-14/2018-1 
Datum:15.02.2018 
 
Na podlagi Pravilnika o dodelitvi proračunskih sredstev za namen sofinanciranja nakupa in vgradnje malih 
čistilnih naprav v Občini Makole (Uradno glasilo slovenskih občin št. 4/2010 in 21/2014) in Odloka o 
proračunu Občine Makole za leto 2018 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 4/2018), objavlja Občina Makole  

 
 

J A V N I   R A Z P I S 
 

za sofinanciranje nakupa in vgradnje 
malih čistilnih naprav na območju občine Makole v letu 2018 

 
 

1. PREDMET RAZPISA 
Predmet razpisa je dodelitev sredstev za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih čistilnih naprav v Občini 
Makole v letu 2018.  
 
2. POGOJI ZA RAZPIS  
 
Upravičenci dodelitve proračunskih sredstev so fizične osebe s stalnim prebivališčem v občini. 
 
Upravičencem se lahko po namenu dodelijo finančna sredstva v višini do 1.000, 00 EUR na gospodinjstvo. 
Maksimalna višina subvencije znaša 50% sredstev od vrednosti investicije, brez DDV. Investicija se mora 
pričeti v letu 2018.  
 
Vloga mora zadostiti naslednjim pogojem: 

- čistilna naprava mora imeti certifikat oziroma listino o skladnosti izdelka z zahtevami glede 
doseganja mejnih vrednostih parametrov odpadnih vod, kot jih predpisuje veljavna zakonodaja. 

- čiščenje komunalne odpadne vode v mali komunalni čistilni napravi mora biti skladno z veljavno 
zakonodajo glede ustreznosti čiščenja v mali komunalni čistilni napravi; 

- čistilna naprava mora biti izven območja v katerem je že zgrajena javna kanalizacija ali pa za to 
območje še ni predvidena izgradnja javne kanalizacije v naslednjih štirih letih; 

- lokacija objekta mora biti poznana, vlagatelji morajo razpolagati z lastniško pravico oziroma si 
morajo predhodno pridobiti služnostne pogodbe, overjene pri notarju; 

- sofinanciranje velja za namen novogradnje, financirane v letu 2018. 
 
Podlaga za izvedbo nakazila za namen sofinanciranja malih čistilnih naprav je izdelana Ocena o obratovanju 
male komunalne čistilne naprave in vpis v evidenco MKČN, izvedeno s strani izvajalca javne službe 
odvajanja in čiščenja odpadnih voda v občini. 
 
 
3. VIŠINA RAZPISANIH SREDSTEV             
 
Razpisana sredstva v višini 10.000,00 € so zagotovljena v proračunu Občine Makole  za leto 2018. V 
primeru večjega števila prijav obstaja možnost, da bodo zagotovljena dodatna sredstva z rebalansom 
proračuna, o čemer bo izdano posebno obvestilo. 
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4. DOKUMENTACIJA, KI JO MORA PROSILEC PRILOŽITI K VLOGI: 

• Izpolnjen obrazec 
• Dokazilo o lastništvu objekta oz. o služnosti – izpisek iz zemljiške knjige (Vlagatelj lahko za vpogled 

v zemljiško knjigo pooblasti Občino Makole) 
• Predračun ali račun izdelan skladno z razpisnimi pogoji s popisom del in materiala ter odgovorno 

osebo za izvedbo del 
• Izjavo lastnika nepremičnine, da je seznanjen z vrsto in obsegom del na objektu 
• V kolikor bo na malo čistilno napravo priključenih več gospodinjstev – pogodbo med vsemi 

gospodinjstvi v kateri je opredeljena delitev stroškov investicije, delitev stroškov obratovanja, 
določitev skrbnika (upravljalca) in pooblastilo vseh gospodinjstev vlagatelju, da vloži vlogo na ta 
razpis. 

• Izjavo izvajalca oziroma dobavitelja, da bo oziroma je opravil poseg skladno z veljavnimi predpisi 
• Certifikat oziroma listina o skladnosti izdelka z zahtevami glede mejnih vrednosti parametrov 

odpadnih vod 
 
 
5. ROK IN POGOJI ZA PREDLOŽITEV VLOG 
Prosilec mora vlogo oddati v zaprti kuverti s pripisom »RAZPIS ZA  SOFINANCIRANJE MČN 2018 – NE 
ODPIRAJ«,  
Vloge bodo obravnavane enkrat mesečno. Prvo odpiranje vlog bo predvidoma konec meseca marca. 
Odpiranje vlog ne bo javno. Razpis bo odprt do porabe sredstev oz. najdlje do 01.12.2018.  
Razpisno dokumentacijo in obrazec najdete na spletni strani občine Makole – www.obcina-makole.si ali jo 
dvignete na sedežu Občine Makole, Makole 35, 2321 Makole, kamor tudi dostavite izpolnjene vloge za 
dodelitev subvencije s priloženo dokumentacijo. 
 
 
6. OBRAVNAVA VLOG 
Odpiranje prispelih vlog bo v prostorih Občine Makole, kjer bo komisija, ki jo bo imenoval Župan Občine 
Makole, obravnavala prejete vloge.  V primeru nepopolne vloge se postavi vlagatelju 15 dnevni rok za 
dopolnitev. 

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 
gospodinjstev 

2 točki 
/gospodinjstvo 

 
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 gospodinjstev. V 
primeru, da bo še zmeraj več vlog z enakim številom točk, pa se bo upošteval vrstni red oddaje vlog. 
 
7. ROK V KATEREM BODO PROSILCI OBVEŠČENI O IZIDU RAZPISA  
O odločitvi komisije bodo prosilci obveščeni z sklepom v roku 30 dni od odpiranja prispelih vlog.  V primeru 
odobritve sredstev bodo prosilci z Občino Makole sklenili pogodbo o dodelitvi subvencijskih sredstev. 
 
 
8. INFORMACIJE  
Dodatne informacije dobite na Občini Makole, Igor Erker, Makole 35, 2321 Makole – tel. 02 80 29 201 
Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti na naslov: igor.erker@obcina-makole.si 
 
 

         Franc Majcen,  
župan občine Makole 

 


