
Na podlagi Odloka o proračunu Občine Ribnica za leto 2019 (Ur.l. RS, št. 31/2018) in 
Pravilnika o dodelitvi nepovratnih finančnih sredstev za namen nakupa in  vgradnje 
malih čistilnih naprav v Občini Ribnica (Ur. l. RS, št. 8/10 ) objavljamo  
 
JAVNI RAZPIS za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za nakup in 
vgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Ribnica  za leto 2019 
 
Občina Ribnica bo v letu 2019 sofinancirala nakup in vgradnjo malih (individualnih ali 
skupinskih) čistilnih naprav velikosti do 50 PE na območju Občine Ribnica.  
 
Nepovratna sredstva se dodeli samo za nakup in vgradnjo malih čistilnih naprav na 
območjih, na katerih ni predvidene gradnje javnega kanalizacijskega sistema. 
  
1. Upravičenci: Fizične osebe s stalnim prebivališčem na območju Občine Ribnica, 
ki so malo čistilno napravo vgradili v letu 2019. 
 
Čistilna naprava mora biti izven območij, na katerih je predvidena izgradnja 
kanalizacije skladno z Operativnim programom odvajanja in čiščenja komunalne 
odpadne vode v Občini Ribnica. Območja, na katerih je možno sofinanciranje 
izgradnje malih čistilnih naprav do 50 PE so navedena v prilogi I. 
 
2. Razpisana sredstva: Občina Ribnica razpisuje nepovratna sredstva v višini 
2.000,00 EUR iz proračunske postavke 1528 Sofinanciranje izgradnje malih čistilnih 
naprav na vodovarstvenih območjih. Višina sofinanciranja je odvisna od kapacitete 
novozgrajene male komunalne  čistilne naprave, in sicer v višini 150 €/PE, vendar ne 
več, kot je v proračunu Občine Ribnica zagotovljenih sredstev. 
 
3. Vlogi za dodelitev sredstev mora biti priloženo: 
- izjava o nameravani vgradnji male čistilne naprave, ki ima certifikat oz. listino o 
skladnosti z zahtevami glede doseganja mejnih vrednosti parametrov odpadnih vod, 
kot jih predpisuje Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz malih 
komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 98/07, 30/10 in 98/15); 
  
- izpisek iz zemljiške knjige ali notarsko overjena služnostna pogodba, za lokacijo 
male čistilne naprave. 

 
4. Rok za prijavo in obdelavo vlog: 
Razpisna dokumentacija je na voljo v vložišču Občine Ribnica in na spletni strani 
www.ribnica.si. . 
Vloga mora biti poslana ali dostavljena na naslov: Občina Ribnica, Gorenjska cesta 
3, 1310 Ribnica. Vloga mora biti predložena v zapečatenem ovitku, ovitek pa mora 
biti na sprednji strani označen z napisom »NE ODPIRAJ – MČN 2019«. Na hrbtni 
strani ovitka mora biti označen polni naslov pošiljatelja. Oddaja vloge pomeni, da se 
predlagatelj strinja z vsemi pogoji javnega razpisa. 
Rok za oddajo vloge je 30.9.2019.  
Če vloga ob vložitvi ni popolna, se vlagatelja pozove, da vlogo v roku 8 dni dopolni. 
Če tega ne stori oziroma je vloga kljub dopolnitvi še vedno nepopolna se vloga s 
sklepom zavrže.   
Postopek javnega razpisa in razdelitev sredstev vodi tričlanska komisija, ki jo imenuje 
župan Občine Ribnica. Vloge, ki ne bodo izpolnjevale zahtevanih pogojev, bodo 
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izločene iz nadaljnje obravnave. Sredstva bodo dodeljevanja po vrstnem redu 
prispetja popolne vloge do porabe sredstev. Vlagatelji bodo o izidu razpisa obveščeni 
v 15 dneh od dne, ko komisija pripravi predlog dodelitve proračunskih sredstev. Sklep 
o dodelitvi nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo male čistilne naprave v letu 
2019 izda župan Občine Ribnica na podlagi predloga komisije. Sklep župana je 
dokončen. 
Na podlagi sklepa bo z upravičenci sklenjena pogodba. 
 
5. Delitev sredstev: Sredstva se bodo odobrila pa načelu prispelosti popolne vloge, 
vendar najdlje do porabe načrtovanih sredstev.  
Popolne vloge, ki zaradi porabe proračunskih sredstev v tekočem proračunskem letu 
ne bodo realizirane, se prenesejo v naslednje leto, ob upoštevanju vrstnega reda 
prispelosti.  
 
6. Črpanje sredstev: Upravičenec lahko črpa sredstva na osnovi pogodbe, 
sklenjene med upravičencem in Občino. Za črpanje sredstev je do 18.11.2019 
zavezan posredovati naslednje dokumente: 
- zahtevek,  
- certifikat oz. listino o skladnosti z zahtevami glede doseganja mejnih vrednosti 
parametrov odpadnih vod, kot jih predpisuje Uredba o emisiji snovi pri odvajanju 
odpadnih vod iz malih komunalnih čistilnih naprav (Ur. l. RS, št. 98/07); 
- ustrezno upravno dovoljenje za izveden poseg v prostor za malo čistilno napravo 
(lokacijsko informacijo), 
- zapisnik o pregledu dokumentacije in naprave, ki ga opravita predstavnik JKP 
Komunala Ribnica d.o.o. in lastnik naprave,  
- dokazila o poravnanih stroških izgradnje (fotokopije plačanih računov in potrdil o 
plačilu).  
–  veljavno gradbeno dovoljenje za stanovanjski objekt zgrajen po letu 1967 ali 
odločbo po 118. členu Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 61/17 in 72/17 – 
popr.) (v nadaljevanju: GZ). Veljavno gradbeno dovoljenje ali odločba po 118. členu 
GZ se mora nanašati na objekt, kateri bo priključen na MČN, ki je predmet razpisa. 
 

 
 
7. Dodatne informacije: Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobite na 
Občini Ribnica, na tel. št. 837 20 11 
 
 
 
                                                                                                             ŽUPAN 

                                                                                               Samo Pogorelc  
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Priloga I: Območja in hišne številke,  na katerih je možno sofinanciranje 
izgradnje malih čistilnih naprav do 50 PE 
 
 
KS Sveti Gregor: Praproče, Maršiči, Pusti hrib, Rigelj, Gašpinovo, Hojče, Graben, 
Hudi konec, Sv. Gregor, Andol, Krnče, Levstiki, Marolče, Junčje, Grebenje, Zlati rep, 
Brinovščica, Črnec, Zadniki, Perovo, Pugled pri Karlovici, Vintarji, Črni potok. 
 
KS Velike Poljane: Ortnek, Gorenje Podpoljane, Dolenje Podpoljane, Finkovo, Vrh 
pri Poljanah, Škrajnek, Bukovec pri Poljanah, Žukovo, Dule. 
 
KS Ribnica: Gorenji Lazi, Jelendol, Jelenov Žleb, Zapuže pri Ribnici, Zadolje. 
 
KS Dolenja vas: Grčarske Ravne, Makoše, Kot pri Rakitnici .  
 
Hišne številke:  
 

Ulica oz vas Hišne številke 

Blate  11, 12 

Breže  1, 1A, 1B, 1C, 2A, 2B 

Dolenji Lazi  53 

Goriča  vas  73A 

Grič, Cesta I  23, 25 

Hrovača  65 

Jurjevica  1, 48, 56, 56A, 57, 57A 

Kot pri Ribnici  33, 33A, 34, 36 

Lipovec  59 

Otavice  10, 35, 36, 37, 38, 39, 40 

Prigorica  88, 88A, 100 

Rakitnica  1, 2, 5A, 74 

Cesta na Ugar  10, 12, 14, 16, 18, 20, 20A, 22, 26, 28 

Sajevec  1, 1A, 1B, 2, 3, 4, 5, 34 

Slatnik 24, 25 

Sušje 34, 34A 

Velike Poljane  1, 11, 11A, 11B, 13, 18, 30A, 31, 31A, 
31B, 32, 33, 47, 47A, 47B, 48, 48A, 49, 
50, 50A, 51, 52, 52A, 53, 54, 55, 56, 57, 
58, 59, 61, 62, 64, 67, 68, 69 

Žlebič 1 

 
 


