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Zadeva: Obravnava Poročila o dodeljenih nepovratnih finančnih sredstvih za: 
1. Nakup in vgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Semič za leto 2014 
2. Izvedbo individualnih kanalizacijskih priključkov na javno kanalizacijo v Občini 

Semič za leto 2014 
 

 
Skladno s programom dela občinskega sveta v letu 2015 podajamo občinskemu svetu v obravnavo 
Poročilo o dodeljenih sredstvih za sofinanciranje izvedbe individualnih kanalizacijskih priključkov na javno 
kanalizacijo v Občini Semic v letu 2014 in o dodeljenih sredstvih za sofinanciranje nakupa in vgradnje 
malih čistilnih naprav v Občini Semič v letu 2014. 
 
 
1. Male komunalne čistilne naprave 

 
Številka: 410-07/2014-12 
 
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 juniju 2014 objavila 
javni razpis za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za nakup in vgradnjo malih komunalnih čistilnih 
naprav v Občini Semič za leto 2014. 
 
Skladno z določilom 4. člena zgoraj navedenega pravilnika, se upravičencem lahko dodelijo finančna 
sredstva v višini: 

- 170 €/PE za MČN velikosti od 3 do 15 PE 
- 200 €/PE za MČN velikosti večje od 15 PE 

oz. se ne glede na število PE sofinancira največ 40 % investicijske vrednosti (ddv je upravičen strošek). 
 
V roku, to je do dne 3. 10. 2014, so prispele tri vloge vlagateljev, katere je 22. 10. 2014 odpirala in 
obravnavala komisija za dodelitev proračunskih sredstev za namen sofinanciranja malih komunalnih 
čistilnih naprav. 
 
 
Dodeljena sredstva: 
 

 Upravičeni 
stroški 
(EUR) 

MČN                  
št. PE 

40%            
investicije 

(EUR) 

 170 EUR/PE 
     (EUR) 

sofinanc. 
odobreno 

(EUR) 
Vlagatelj 1 3.549,68 4,00 1.419,87 680,00 680,00 

Vlagatelj 2 2.452,80 6,00 981,12 1.020,00 981,12 

Vlagatelj 3 3.504,00 6,00 1.401,60 1.020,00 1.020,00 

 Skupaj: 2.681,12 

 
Kot je razvidno iz zgornje tabele, je bilo v letu 2014 za namen sofinanciranja malih komunalnih čistilnih 
naprav, dodeljenih skupaj 2.681,12 EUR. V proračunu je bilo za ta namen namenjenih 3.000,00 EUR, kar 
pomeni, da proračunska sredstva niso bila v celoti porabljena. 
 
 
 
 



2. Individualni kanalizacijski priključki 
 
Številka: 410-03/2014-13 
 
 
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 2014 
objavila javni razpis za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za izvedbo individualnih kanalizacijskih 
priključkov na javno kanalizacijo v Občini Semič za leto 2014. 
 
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 3. 10. 2014, so prispele tri vloge vlagateljev, katere je 22. 10. 2014 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 3.449,25 1.559,40 62,00 1.550,00 1.550,00 

Vlagatelj 2 3.426,23 1.540,98 52,00 1.300,00 1.300,00 

Vlagatelj 3 3.504,00 1.603,20 40,00 1.000,00 1.000,00 

 Skupaj: 3.850,00 

 
Kot je razvidno iz zgornje tabele je bilo v letu 2014 za namen sofinanciranja individualnih kanalizacijskih 
priključkov na javno kanalizacijo dodeljenih skupaj 3.850,00 EUR. V proračunu je bilo za ta namen 
namenjenih 13.000,00 EUR, kar pomeni, da proračunska sredstva niso bila v celoti porabljena. 
 
 
 
Pripravil:        Predlagateljica: 
Boštjan Ogulin                                        Polona Kambič, županja 
 


