
 

 

 

 

 

OBČINA SEMIČ 
OBČINSKI SVET 
Štefanov trg 9 
8333  SEMIČ 
 
Gradivo za 16. redno sejo občinskega sveta v decembru 2016 – k točki 11 dnevnega reda 
 

 

 
Telefon: 07/35-65-360, faks: 07/35-65-365, e-pošta: obcina@semic.si  

 
Zadeva: Poročilo o dodeljenih nepovratnih finančnih sredstvih za: 

1. Nakup in vgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Semič za leto 2016 
2. Izvedbo individualnih kanalizacijskih priključkov na javno kanalizacijo v Občini 

Semič za leto 2016 
 

 
Številka: 410-04/2016-2 

 
1. Male komunalne čistilne naprave 
 
Občina Semič je, na podlagi Pravilnika o dodelitvi nepovratnih finančnih sredstev za sofinanciranje 
nakupa in vgradnje malih čistilnih naprav v Občini Semič (Ur. L. RS št. 30/2012, 36/2014), v marcu 2016 
objavila javni razpis za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za nakup in vgradnjo malih komunalnih 
čistilnih naprav v Občini Semič za leto 2016. 
 
V roku, to je do dne 10. 10. 2016, ni prispela nobena vloga, tako, da proračunska sredstva (4.000 EUR) 
niso bila porabljena. 
 
PREDLOG OBČINSKEMU SVETU: 
Občinski svet Občine Semič sprejme sklep, da se je seznanil s Poročilom o dodeljenih 
nepovratnih finančnih sredstvih za nakup in vgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav v Občini 
Semič za leto 2016. 
 
--------------------------------------------------------------- 
 
Številka: 410-03/2016-15 
 
2. Individualni kanalizacijski priključki 
 
 
Občina Semič je, na podlagi Pravilnika o dodelitvi nepovratnih finančnih sredstev za izvedbo individualnih 
kanalizacijskih priključkov na javno kanalizacijo v Občini Semič (Ur. L. RS št. 48/2013), v marcu 2016 
objavila javni razpis za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za izvedbo individualnih kanalizacijskih 
priključkov na javno kanalizacijo v Občini Semič za leto 2016. 
 
Skladno z določilom 6. člena zgoraj navedenega pravilnika so predmet sofinanciranja hišni priključki, 
katerih upravičeni stroški presegajo 1.500,00 EUR, s tem, da se: 

- razlika upravičenih stroškov nad 1.500,00 EUR sofinancira v deležu 80 %, 
- sofinancira največ 25 EUR/m1 izvedenega kanala. 

 
V roku, to je do dne 10. 10. 2016, so prispele štiri vloge vlagateljev, katere je 18. 10. 2016 odpirala in 
obravnavala komisija za dodelitev proračunskih sredstev za namen izgradnje individualnih hišnih 
priključkov. 
 
 
Dodeljena sredstva: 
 
 
 
 



 Upravičeni 
stroški 
(EUR) 

80 % od 
razlike nad 
1.500 EUR 

dolžina 
priključka 

(m) 

 dolžina x 25 
EUR/m 

sofinanc. 
odobreno 

(EUR) 
Vlagatelj 1 4.029,60 2.023,68 79,50 1.987,50 1.987,50 
Vlagatelj 2 3.120,01 1.296,01 50,00 1.250,00 1.250,00 
Vlagatelj 3 4.250,00 2.200,00 86,00 2.150,00 2.150,00 
Vlagatelj 4 3.513,60 1.610,88 119,00 2.975,00 1.610,88 

 Skupaj: 6.998,38 

 
 
Kot je razvidno iz zgornje tabele, je bilo v letu 2016 za namen sofinanciranja individualnih kanalizacijskih 
priključkov na javno kanalizacijo, dodeljenih skupaj 6.998,38 EUR. V proračunu je bilo za ta namen 
namenjenih 9.000,00 EUR, kar pomeni, da proračunska sredstva niso bila v celoti porabljena. 
 
 
PREDLOG OBČINSKEMU SVETU: 
Občinski svet Občine Semič sprejme sklep, da se je seznanil s Poročilom o dodeljenih 
nepovratnih finančnih sredstvih za izvedbo individualnih kanalizacijskih priključkov na 
javno kanalizacijo v Občini Semič za leto 2016. 
 
 
 
 
Pripravil:        Predlagateljica: 
Boštjan Ogulin                                        Polona Kambič, županja 
 

 

 
 


