
 

Župan 

Na podlagi  Odloka o proračunu Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah za leto 2019 

(Uradno glasilo slovenskih občin št. 58/2018, 23/19 in 26/19)  ter v skladu s Pravilnikom o 

sofinanciranju nakupa malih čistilnih naprav v občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah 

(MUV št. 28/2008 in 10/2010) (v nadaljevanju: Pravilnik), Občina Sveta Trojica v Slovenskih 

goricah objavlja 

 

 

JAVNI RAZPIS 

za zbiranje predlogov za sofinanciranje malih komunalnih 

čistilnih naprav (MKČN) v letu 2019 
 

 

1. Predmet javnega razpisa 

 

S tem javnim razpisom se sofinancira izgradnja malih čistilnih naprav (MKČN) velikosti do 

50 PE (populacijskih ekvivalentov).  Mala komunalna čistilna naprava je lahko individualna 

(eno gospodinjstvo) ali skupinska (za dve ali več gospodinjstev v različnih objektih z 

različnimi hišnimi številkami). 

 

Sofinanciranje se izvede za naložbe v male komunalne čistilne naprave, ki so bile izvedene v 

letu 2019 oz. bodo izvedene najkasneje do 1. 12. 2019.  

 

2. Višina sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa 

 

Za sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav v občini Sveta Trojica v Slovenskih 

goricah za leto 2019, Proračunska postavka: 411511 Kanalizacija in ČN-male ČN, Konto: 

431400 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom, je s tem razpisom na razpolago: 

 

5.000,00  EUR. 

 

Skladno s 4. členom Pravilnika, se določi najvišja višina sofinanciranja do 1.000,00 € po 

gospodinjstvu. Ko višina zaprošenih  sredstva na osnovi upravičenih stroškov, upoštevaje 

najvišji znesek sofinanciranja po gospodinjstvu,  presega razpoložljiva sredstva, se vsaka 

vloga točkuje in sicer po formuli iz 12. člena Pravilnika. 

 

3. Razpisna dokumentacija 

 

Razpisno dokumentacijo in obrazce vlog je možno pridobiti na spletni strani Občine Sveta 

Trojica v Slovenskih goricah: www.svetatrojica.si; rubrika »Razpisi, pozivi  in javna 

naročila«, »Javni razpis sofinanciranja malih komunalnih čistilnih naprav za leto 2019« ali v 

sprejemni pisarni Občine v času uradnih ur.  

 

Kontaktna oseba za dodatne informacije je Darja SLIVNJAK, telefon: 02/ 729-50- 22, vse 

delovne dni v tednu v času uradnih ur. 

http://www.svetatrojica.si/


 

Župan 

 

4. Vsebina prijave 

 

Prijava mora vsebovati ustrezno izpolnjen obrazec VLOGA s prilogami. 

 

5. Rok in način prijave 

 

Prijavo na javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje malih komunalnih čistilnih 

naprav v občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah za leto 2019 morajo vlagatelji oddati v 

pisni obliki na obrazcih in prilogah posredovanih v razpisni dokumentaciji iz navedene 

spletne strani pod točko 3. tega razpisa. 

Vloge se bodo obravnavale po vrstnem redu prejetih vlog  in ki bodo sprejete najkasneje do  

05. 09. 2019 do 10.00. 

 

Prijave na razpis morajo prispeti najkasneje do vključno 05. 09. 2019 do 10. ure v zaprti 

kuverti na naslov: Občina Sveta Trojica v Slovenskih goricah,  Trojiški trg 26, 2235 

Sveta Trojica v Slovenskih goricah. 

 

Na kuverti mora ob naslovniku biti tudi vidno napisano »NE ODPIRAJ – PRIJAVA NA 

RAZPIS SOFINANCIRANJE MKČN 2019«. Na hrbtni strani kuverte mora biti napisan 

pošiljatelj in njegov naslov. 

 

Prijave na razpis se lahko oddajo tudi osebno do navedenega datuma in ure v prostorih 

Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah v tajništvu Občine Sveta Trojica v Slovenskih 

goricah pri poslovni sekretarki. 

 

6. Objava izida javnega razpisa in rok za pritožbo 

 

Vloge bo obravnavala 3-članska komisija, imenovana s sklepom župana. 

Predlog sklepa za sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav v občini Sveta Trojica v 

Slovenskih goricah za leto 2019, bo izdan vsem prijaviteljem na javni razpis najkasneje do 30. 

10. 2019. 

Vlagatelji lahko pritožbo na izdani sklep o višini prejetih sredstev podajo v roku 8 dni od 

prejema sklepa. 

 

7. Sklenitev pogodbe 

 

Župan Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah bo z izbranimi vlagatelji najkasneje v roku 

8 dni po dokončnosti sklepa sklenil pogodbe. 

 

 

Številka:    431-4/2019-2 

Datum:      27. 06. 2019 

David KLOBASA 

        ŽUPAN 


