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Na podlagi 3. člena Pravilnika o sofinanciranju priključkov na kanalizacijske sisteme komunalnih 

čistilnih naprav na območju Občine Šmarje pri Jelšah (Ur. l. RS št. 32/2018) objavlja Občina Šmarje 

pri Jelšah 

 

JAVNI RAZPIS 

za sofinanciranje priključkov na kanalizacijske sisteme komunalnih 

čistilnih naprav na območju občine Šmarje pri Jelšah za leto 2018 

 

 

I. PREDMET RAZPISA 

 

Predmet razpisa je sofinanciranje izvedbe individualnih kanalizacijskih priključkov na javno 

kanalizacijo v občini Šmarje pri Jelšah za leto 2018, daljših od vključno 15 m. 

 

II. UPRAVIČENCI ZA PRIDOBITEV SREDSTEV 

 

Upravičenci do sredstev za izvedbo individualnih kanalizacijskih priključkov na javno kanalizacijo 

so lastniki (fizične osebe) stanovanjskih objektov na območju občine Šmarje pri Jelšah, s stalnim 

prebivališčem v občini Šmarje pri Jelšah. V primeru izgradnje skupnega priključka za več 

stanovanjskih objektov, je nosilec investicije (vlagatelj vloge), skladno z dogovorom med lastniki 

objektov, samo eden, investitorji pa medsebojna razmerja uredijo s posebnim dogovorom. 

 

III. POGOJI ZA PRIDOBITEV SREDSTEV 

 

Pogoji za pridobitev sredstev pri izgradnji individualnega hišnega priključka:   

- naložba mora biti zaključena pred vložitvijo vloge za sofinanciranje; 

- vlagatelj mora imeti soglasje OKP Rogaška Slatina, d.o.o., o možnosti priključitve na javno 

kanalizacijsko omrežje; 

- individualni hišni priključek mora biti izveden skladno s tehničnimi pogoji za izvedbo priključitve,                                

ki jih v soglasju o priključitvi poda izvajalec javne gospodarske službe; 

- pri izvedbi in izračunu stroškov gradnje individualnega hišnega priključka je treba upoštevati    

najkrajšo možno pot izvedbe priključitve na javno kanalizacijsko omrežje;  

- stanovanjska stavba, za katero se ureja hišni priključek in je zgrajena po letu 1967, mora imeti 

izdano gradbeno dovoljenje oziroma uporabno dovoljenje; objekt, zgrajen pred letom 1967, pa mora 

imeti potrdilo pristojne Upravne enote Šmarje pri Jelšah, da ima uporabno dovoljenje po zakonu; 

- dela mora izvesti gospodarska družba ali samostojni podjetnik, registriran za predmetno dejavnost; 

- vlagatelj si mora ob dokončanju del pridobiti izjavo OKP Rogaška Slatina, d.o.o., o ustreznosti oz. 

pravilni izvedbi kanalizacijskega priključka; 

- upravičenci morajo razpolagati z zemljiščem, po katerem poteka priključni kanal; 
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- upravičenci, ki bodo za več objektov gradili skupen priključni kanal, morajo vlogi priložiti podpisan 

medsebojni dogovor vseh uporabnikov kanala in določiti osebo, ki bo zastopala uporabnike, sklenila 

pogodbo in dostavila razdelilnik delitve sredstev sofinanciranja; 

- upravičenci lahko pridobijo sredstva za isto naložbo le enkrat. Če je upravičenec že prejel javna 

sredstva za isti namen, do sredstev po tem razpisu ni upravičen; 

- sredstva se ne dodelijo za naložbe izven območja občine Šmarje pri Jelšah. 

 

IV. DELEŽ SOFINANCIRANJA 

 

Višino sofinanciranja določa 7. člen Pravilnika o sofinanciranju priključkov na kanalizacijske sisteme 

komunalnih čistilnih naprav na območju občine Šmarje pri Jelšah (Ur. l. RS št. 32/2018) in sicer: 

 

Višina sofinanciranja v evrih (V) je odvisna od dolžine cevi priključnega fekalnega kanala od                     

objekta do jaška na javnem kanalizacijskem omrežju, merjena  v metrih (d). Priključni jašek se 

sofinancira v višini 80 EUR, tekoči meter kanalizacijskih cevi pa 10 EUR. Za dolžino kanala do 15 

m lastnik ni upravičen do sofinanciranja. Za dolžino kanala od vključno 15 m naprej je lastnik 

upravičen do sofinanciranja po naslednji enačbi:  

 

V (EUR) = 80 (EUR) + d (m)  x 10 (EUR). 

 

Maksimalna višina sofinanciranja je 1.200 EUR. 

 

V. VIŠINA SREDSTEV 

 

Sredstva so zagotovljena v proračunu Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2018 pod proračunsko 

postavko 150072 – izgradnja in obnove manjših kanalizacij. Višina razpisanih sredstev za leto 2018 

je 15.000 EUR. 

Sredstva se dodeljujejo po vrstnem redu prispelih vlog do porabe finančnih sredstev v sprejetem 

proračunu. Upravičenci, ki so podali popolno vlogo in zaradi porabe sredstev niso upravičeni do 

nepovratnih finančnih sredstev v tekočem letu, imajo ob ponovni prijavi na javni razpis naslednjega 

leta prednost v vrstnem redu. 

VI. UPRAVIČENI STROŠKI 

Upravičeni so stroški nakupa in vgradnje fekalnega kanalizacijskega priključka od javnega 

kanalizacijskega jaška do stanovanjskega objekta. Upravičeni stroški lahko nastanejo od datuma 

veljavnosti Pravilnika, tj. od 26. 5. 2018 naprej. 

VII. ROK IN NASLOV VLOŽITVE VLOG  

Popolno vlogo z vsemi zahtevanimi prilogami udeleženci razpisa oddajo osebno ali pošljejo s 

priporočeno pošiljko na naslov: Občina Šmarje pri Jelšah, Aškerčev trg 12, 3240 Šmarje pri 

Jelšah, najkasneje do 30. 10. 2018 do 12. ure. 

 

Razpis bo odprt do porabe sredstev. O morebitnem predčasnem zaprtju bo Občina objavila obvestilo 

na svoji spletni strani in v Šmarskih novicah. 



                         

 

3 

 

 

Vloga je na voljo na sedežu Občine Šmarje pri Jelšah in na njeni spletni strani www.smarje.si. 

 

Vse informacije v zvezi z razpisom lahko prosilci dobijo na sedežu Občine ali na tel. št. (03) 81 71 

616, kontaktna oseba je Zdenka Kos. 

 

Vloga z zahtevano dokumentacijo mora biti oddana v zaprti kuverti s pripisom »NE ODPIRAJ – 

RAZPIS SOFINANCIRANJE KANALIZACIJSKIH PRIKLJUČKOV«. Upoštevale se bodo 

vloge, ki bodo pravočasno oddane, s pravilno izpolnjenimi obrazci in vsemi zahtevanimi prilogami. 

 

VIII. POSTOPEK OBRAVNAVE VLOG 

 

Odpiranje vlog ne bo javno. Postopek bo vodila komisija, ki bo obravnavala vse popolne in 

pravočasno prispele vloge (z vsemi zahtevanimi dokazili) po vrstnem redu prispetja. 

 

Če vloga ne bo popolna, bo prijavitelj pozvan, da jo v roku 8 dni od prejema poziva za dopolnitev 

vloge dopolni. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji ne bodo dopolnili v določenem roku, bodo s sklepom 

zavržene. 

 

O dodelitvi proračunskih sredstev bo izdan sklep. Zoper sklep bo mogoča pritožba pri županu občine. 

Odločitev župana je dokončna. 

 

Po pravnomočnem sklepu bo z vsakim upravičencem sklenjena pogodba o dodelitvi nepovratnih 

sredstev in ostalih medsebojnih obveznostih in pravicah.  

 

Nakazilo sredstev se bo izvršilo na račun upravičenca 30. dan po prejemu popolnega zahtevka za 

izplačilo. 

 

 

 

 

Šmarje pri Jelšah, 26. 5. 2018 

Številka: 354 – 0008/2018 

                                                                                                   Župan Občine Šmarje pri Jelšah 

                                                                                                                Stanislav Šket, l.r. 

 

 

http://www.smarje.si/

