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Na podlagi Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2020 (Uradni vestnik MO Velenje, št. 
17/2019) in Pravilnika o dodeljevanju nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo malih komunalnih 
čistilnih naprav za obstoječe stanovanjske objekte v Mestni občini Velenje v obdobju 2018 do vključno 
2021 (Uradni vestnik MO Velenje, št. 1/2018) objavlja Mestna občina Velenje  

 
JAVNI RAZPIS 

ZA DODELITEV NEPOVRATNIH FINANČNIH SREDSTEV ZA IZGRADNJO MALIH 
KOMUNALNIH ČISTILNIH NAPRAV V MESTNI OBČINI VELENJE  

V LETU 2020 
 
 
 

I. IME OZIROMA NAZIV IN SEDEŽ NOSILCA JAVNEGA RAZPISA 
 
Mestna občina Velenje, Titov trg 1, Velenje. 
 
II. PREDMET JAVNEGA RAZPISA 
 
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo malih komunalnih 
čistilnih naprav (v nadaljevanju: MKČN) do 50 PE v Mestni občini Velenje v letu 2020.  
 

Predmet podpore: izgradnja MKČN za individualno hišo ali skupna MKČN za več individualnih hiš v 
velikosti do 50 PE. 
 

III. UPRAVIČENCI  
 
Upravičenci do nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo MKČN so fizične osebe – lastniki 
obstoječih stanovanjskih objektov. V primeru izgradnje skupne MKČN za več stanovanjskih objektov je 
nosilec investicije lastnik zemljišča, na katerem bo zgrajena skupna MKČN. Investitorji pa medsebojno 
razmerje uredijo s posebno pogodbo, ki jo priložijo k skupni vlogi. 
 
Dodelitev sredstev je možna samo za fizične osebe za čiščenje komunalnih odpadnih vod iz 
gospodinjstva v stanovanjskem objektu.  
 

IV. NADZOR IN SANKCIJE 
 
Nadzor nad namensko porabo sredstev opravlja delovna komisija, ki jo imenuje župan.  
 
V primeru nenamenske porabe sredstev, pridobljenih po pravilniku, mora prejemnik sredstva vrniti v 
celoti s pripadajočimi zakonskimi zamudnimi obrestmi. Prejemnik izgubi tudi pravico do pridobitve 
drugih sredstev po navedenem pravilniku za naslednji dve leti. 
 

V. OKVIRNA VIŠINA, UPRAVIČENI STROŠKI IN POGOJI ZA PRIDOBITEV SREDSTEV 
 
Okvirna višina razpisanih sredstev: planirana je v proračunu Mestne občine Velenje za leto 2020 na 
proračunski postavki 40215086 - Naložbe - čiščenje odpadnih voda  in znaša predvidoma 15.000,00 
EUR. 
 

Namen razpisa: 

 spodbujanje varstva okolja z zmanjševanjem onesnaženja s komunalnimi odpadnimi vodami; 

 pospeševanje izgradnje MKČN s kapaciteto do 50 PE, in sicer na območjih izven aglomeracij 
znotraj katerih se predvideva izgradnja javne kanalizacije in so prikazana v grafični prilogi, ki 
je priloga temu razpisu; 

 urejanje odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode. 
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Pogoji za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev: 
1. da je vlagatelj prošnje upravičenec iz točke III. tega razpisa; 
2. da vlaga prošnjo za dodelitev nepovratnih sredstev za gradnjo MKČN za stanovanjski objekt, ki leži 
v Mestni občini Velenje na območjih izven aglomeracij znotraj katerih se predvideva izgradnja javne 
kanalizacije in so prikazana v grafični prilogi (glej točko VI) k temu razpisu; 
3. da MKČN zagotavlja čiščenje komunalne odpadne vode za obstoječi stanovanjski objekt. Za 
obstoječe objekte se smatra stanovanjske objekte, ki so bili vključeni v obračun komunalnih storitev in 
dajatev pred 1. 1. 2010; 
4. da vlaga prošnjo za dodelitev nepovratnih sredstev za izgradnjo MKČN, ki ustreza tehničnim 
zahtevam določenim z 21. členom Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Ur. l. 
RS, št: 98/2015, 76/2017 in 81/2019). 
 
Merila za vrednotenje ponudb: 
Sredstva se razdelijo med upravičence glede na število razpisanih dodelitev sredstev za izgradnjo 
MKČN in razpoložljivih finančnih sredstev v proračunu za tekoče leto, pri čemer se za razvrstitev vlog 
šteje datum in čas prejetja vloge.  
Šteje se, da je vloga pravočasna, če je bila oddana zadnji dan roka za oddajo vlog po pošti 
priporočeno ali oddana osebno v sprejemni pisarni Mestne občine Velenje, Titov trg 1, Velenje, kletna 
etaža. Zadnji dan roka tega javnega razpisa je ponedeljek 31. 8. 2020, (velja še poštni žig z dne 31. 8. 
2020 ali pa oddaja v sprejemni pisarni MO Velenje najkasneje dne, 31. 8. 2020 do 14:00. ure). 
 
V letu 2020 je možno dodeliti sredstva predvidoma 15 upravičencem. 
 
Pri vsaki vlogi se ugotovi: 

 ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa, 

 ali je investicija finančno upravičena. 
Vlagatelja nepopolne vloge delovna komisija v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno pozove k dopolnitvi 
vloge. Rok dopolnitve bo določen v dopisu poziva k dopolnitvi. 
 
V primeru, da vlagatelj prošnje, ki je zaprošen za dopolnitev, tega ne stori v roku, ki ga predpisuje ta 
javni razpis, se vloga zavrže. 
 
Na listo upravičencev razvrstijo upravičenci po datumu in času prejetja vloge.  
 
Omejitve: 
Nepovratna sredstva se ne dodelijo: 
Kmetijskim gospodarstvom, ki bodo strošek MKČN uveljavljala pri dejavnosti. 
Samostojnim podjetnikom, ki bodo strošek MKČN uveljavljali pri dejavnosti.  
V obeh omenjenih primerih gre za državne pomoči. 
 
Višina sofinanciranja: 1.000,00 EUR za objekt, ki se priključi na MKČN. 
 
Upravičeni stroški:  

 gradbena in obrtniška dela; 

 stroški nakupa nove opreme. 
 
Merila za ocenjevanje: 

 ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa, 

 ali je investicija finančno upravičena (nezmožnost priključitve na že zgrajeno ali v kratkem 
načrtovano javno kanalizacijo, kar pomeni, da je stanovanjski objekt na območju iz grafične 
priloge št. 11 k temu razpisu). 

 
 

 
VI. VSEBINA VLOGE 
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A) Vloga samostojnega vlagatelja, ki nameravajo zgraditi MKČN v letu 2020, mora 
vsebovati vse priloge od 1 do 10, prilogo 8 pa le v primeru solastnine. 
 
B) Vlagatelji, želijo gradili skupno MKČN za več stanovanjskih objektov, morajo 
priložiti vse priloge 1 od 10; prilogo 8 le v primeru solastnine; obvezno pa morajo 
predložiti pogodbo o medsebojni ureditvi razmerij pri gradnji ter obratovanju MKČN. 
 
Vlagatelj mora vlogo vložiti najkasneje do 31. 8. 2020. Prilogo 10 je vlagatelj dolžan 
predložiti najkasneje do 20. 10. 2020. 
 
Seznam prilog : 
- priloga 1: osnovni podatki: ime in priimek vlagatelja, naslov, davčno številko vlagatelja in 

podatke o stanovanjskem objektu; 
- priloga 2: Pogodbo o priključitvi na javni sistem za prevzem in obdelavo blata iz MKČN, ki je v 

skladu z veljavno zakonodajo (17. člen Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne 
vode Ur.l. RS, št 98/2015, 76/2017 in 81/2019), ki jo vlagatelj podpiše s KPV, d. o. o., kot 
izvajalcem obvezne storitve javne službe; 

- priloga 3: podatki o stanovanjskem objektu; osnovni podatki o MKČN, proizvajalcu opreme, 
tehnologiji čiščenja, kapaciteti, lokaciji vgradnje MKČN, načinu in lokaciji izpusta prečiščene 
odpadne vode;  

- priloga 4: kopija računa za MKČN ali izvajalca del vgradnje in dobave MKČN skladno z 
razpisnimi pogoji s popisom del in materiala; 

- priloga 5: izjava fizične osebe – lastnika stanovanjskega objekta, ki se bo priključil na MKČN, 
da je seznanjen z vrsto in obsegom del pri vgradnji MKČN za zagotavljanje ustreznega 
čiščenja odpadne vode;  

- priloga 6: Izjava o lastnostih za gradbeni proizvod- za tipske MKČN oziroma za rastlinsko 
MKČN Projekt za izvedbo, ki izdelan skladno z gradbeno zakonodajo; 

- priloga 7: parafirano pogodbo iz razpisa s pravilno vpisanimi podatki vlagatelja;  
- priloga 8: izjava sovlagatelja oziroma solastnika v primeru solastnine (obvezen le, če gre za 

solastnino); 
- priloga 9: izjava vlagatelja o dokončanju del; 
- priloga 10: Poročilo o prvih meritvah za MKČN z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE in priloga 5 

po Pravilniku o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda (Uradni list RS, št. 
94/14 in 98/15)  

- priloga 11: grafična priloga: situacija objektov v MOV, kjer se predvideva čiščenje komunalne 
odpadne vode z individualnimi MKČN. 

 
Razpisna dokumentacija je od dneva objave javnega razpisa do izteka prijavnega roka dosegljiva na 
spletni strani Mestne občine Velenje http://www.velenje.si/e-obcina/javne-objave-razpisi/javne-objave 
ali pa jo v tem roku zainteresirani dvignejo vsak delovni dan na Mestni občini Velenje – Sprejemna 
pisarna, Titov trg 1, 3320 Velenje (klet, soba 10). Razpisno dokumentacijo je možno dobiti tudi po 
elektronski pošti. 
 

VII. OBRAVNAVANJE VLOG 
 
Vloge bo obravnavala imenovana delovna komisija (v nadaljevanju: komisija), ki jo je imenoval župan 
občine s sklepom št. 353-06-0001/2020 z dne 24. 3. 2020. Komisija bo obravnavala vse podane 
vloge, ki bodo prispele do roka za prijavo na razpis.  
Po prejemu vlog bo komisija ugotovila upravičenost do sredstev in razvrstila upravičence po merilih iz 
9. člena pravilnika. 
O dodelitvi sredstev upravičencem odloča župan s sklepom. Upravičencem bo izdan sklep o višini 
1.000,00 EUR odobrenih nepovratnih finančnih sredstev v roku 60 dni od zaključka razpisa.  
Medsebojne obveznosti med občino in prejemnikom nepovratnih finančnih sredstev se uredijo s 
pogodbo. 
 

http://www.velenje.si/e-obcina/javne-objave-razpisi/javne-objave
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Upravičencem se sredstva iz proračuna občine izplačajo na podlagi zahtevka, ki ga komisija predloži 
Uradu za javne finance in splošne zadeve do 30. 11. 2020. Zahtevek mora vsebovati naslednjo 
dokumentacijo: 
- dokazila o plačilu obveznosti (kopija računa, situacije),  
- podpisano pogodbo in 
- Poročilo o prvih meritvah za MKČN z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE (priloga 5 iz Pravilnika o 

prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda (Uradni list RS, št. 94/14 in 98/15)  
 

Obravnavane bodo le vloge, ki bodo pravilno izpolnjene in oddane na predpisanih obrazcih z vsemi 
zahtevanimi dokazili.  
 
Prepozno prispele vloge ne bodo obravnavane, neutemeljene pa zavrnjene. Vlagatelja nepopolne 
vloge komisija v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno pozove k dopolnitvi vloge. Rok dopolnitve je vezan 
na dopis poziva. Vloge, ki jih vlagatelj v predpisanem roku ne dopolni, se zavrže.  
 
Vlagateljem, ki jim sredstva ne bodo dodeljena zaradi že porabljenih sredstev iz proračuna in bodo 
izpolnjevali vse razpisne pogoje, bo komisija vrnila dokumentacijo, ki bo priložena vlogi in bodo lahko 
kandidirali za nepovratna finančna sredstva v letu 2021.  
Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa pisno obveščeni predvidoma v roku 60 dni od odpiranja vlog. 
 
Upravičenec lahko vloži pritožbo za preveritev utemeljenosti sklepa v roku 8 dni od prejema sklepa, in 
sicer na naslov: Mestna občina Velenje, Urad za komunalne dejavnosti, Titov trg 1, 3320 Velenje. V 
pritožbi morajo biti natančno opredeljeni razlogi, zaradi katerih je vložena pritožba. Predmet pritožbe 
ne morejo biti postavljena merila za dodelitev sredstev. O pritožbi odloča župan. 
 

VIII. ROK ZA PRIJAVO NA JAVNI RAZPIS  
 
Vloge morajo biti oddane v zaprtih kuvertah, s pripisom »Ne odpiraj – razpis MKČN 2020« od 
začetka razpisa do vključno 31. 8. 2020.  
 
Šteje se, da je vloga pravočasna, če je bila oddana zadnji dan roka za oddajo vlog po pošti 
priporočeno ali oddana osebno v sprejemni pisarni Mestne občine Velenje, Titov trg 1, Velenje, kletna 
etaža.  Zadnji dan roka tega javnega razpisa je ponedeljek 31. 8. 2020 (velja še poštni žig z dne 31. 8. 
2020 ali pa oddaja v sprejemni pisarni MO Velenje najkasneje dne, 31. 8. 2020 do 14:00. ure). 
 

IX. ODPIRANJE VLOG 
 
Odpiranje vlog bo komisija opravila v roku 8 dni po zaključku razpisa. Odpiranje vlog ni javno. 
 

X. DODATNE INFORMACIJE 
 
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko zainteresirani dobijo po telefonu vsak delovni dan na 
telefonski številki 03/ 8961- 553 (Mirjam Britovšek) ali na e pošto: mirjam.britovšek@velenje.si ali . 
03/ 8961- 616 (Bojana Žnider) ali na e pošto: bojana.znider@velenje.si  
 
Številka: 353-06-0001/2020 
 
Datum: 11. maj 2020 
 
 
 Župan MO Velenje 

 Bojan KONTIČ 
po pooblastilu podžupan 

 Peter DERMOL, l. r. 
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