
 

    

 

OBČINA MEŽICA, Trg svobode 1, 2392 Mežica 

Služba za gospodarstvo 

T: 02 82 79 363, E: info@mezica.si 

 
 

Na podlagi 7. člena Pravilnika o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine 

Mežica (Uradni list RS št. 99/22) ter Odloka o proračunu Občine Mežica za leto 2022 (Uradni list RS 

št. 26/22), Občina Mežica, objavlja  

 

 

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE MALIH KOMUNALNIH  ČISTILNIH NAPRAV NA 

OBMOČJU OBČINE MEŽICA V LETU 2022 

 

1. NAZIV, SEDEŽ IN PODATKI OBČINE, KI OBJAVLJA RAZPIS 

 

OBČINA MEŽICA  

Trg svobode 1, 2392 Mežica  

Telefon: 02 82 79 363 

             E-naslov: info@mezica.si 

             Spletna stran: www.mezica.si 

             Davčna številka: SI 82400776 

 

2.  PODLAGA ZA IZVEDBO RAZPISA 

 

Pravna podlaga za izvedbo razpisa je Pravilnik o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih 

naprav na območju Občine Mežica (Uradni list RS št. 99/22); (v nadaljevanju: pravilnik). 

 

3. PREDMET JAVNEGA RAZPISA  

 

Predmet javnega razpisa je dodelitev proračunskih sredstev za sofinanciranje nakupa in 

vgradnje male komunalne čistilne naprave (v nadaljevanju: MKČN), velikosti do 50 PE na 

območju Občine Mežica (v nadaljevanju: občina).   

 

Sofinancira se postavitev ene MKČN  za eno stanovanjsko stavbo kot tudi postavitev ene 

MKČN, ki služi za več stanovanjskih stavb. 

 

4. UPRAVIČENCI DO SOFINANCIRANJA  

 

Upravičenci do sofinanciranja so  fizične osebe – lastniki stanovanjskih stavb na območju 

občine, ki imajo v občini prijavljeno stalno ali začasno prebivališče. V primeru izgradnje 

skupne MKČN  za več stanovanjskih stavb, je nosilec investicije (vlagatelj) tisti, ki ga 

upravičenci, ki bodo za več objektov postavili skupno MKČN, sporazumno določijo v 

medsebojnem dogovoru vseh uporabnikov o postavitvi skupne MKČN, ki ni časovno omejen. 

 

Sredstva za izgradnjo MKČN se ne morejo pridobiti za stavbe na območju aglomeracije, kjer 

je že zgrajena ali se planira izgradnja javne kanalizacije in kjer je priključitev na kanalizacijo 

možna.  

 

5. POGOJI ZA KANDIDIRANJE NA RAZPISU   

 

Upravičenci pridobijo pravico do  sofinanciranja MKČN, če izpolnjujejo pogoje, ki so določeni 

v pravilniku in po tem razpisu  in so naslednji:  
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– da je objekt enostanovanjske ali večstanovanjske stavbe zgrajen na območju občine in leži izven 

območja aglomeracij;  

– vlagatelji morajo pri Komunala Mežica javno komunalno podjetje d.o.o. (v nadaljevanju: 

Komunala Mežica d.o.o.), preveriti ali se objekt nahaja v območju aglomeracije ali ne.  MKČN 

je lahko postavljena tudi na območju predvidenih aglomeracij, v primeru da je izvedba 

kanalizacijskega priključka zaradi oddaljenosti priključnega mesta ali tehnične izvedljivosti 

priključka ekonomsko neupravičena. Za vsak takšen primer, na podlagi izjave izvajalca 

gospodarske javne službe (Komunala Mežica, d.o.o.), izda Občinska uprava posebno soglasje 

za postavitev MKČN; 

– pridobljeno poročilo o opravljenih prvih meritvah v skladu s predpisom, ki ureja prve meritve 

in obratovalni monitoring odpadnih voda in potrdilo o vpisu MKČN v register, oziroma če le-

teh še niso pridobili, podpisano izjavo, da bodo v roku 6 mesecev od vgradnje in zagona MKČN 

opravili prve meritve in vpis v register MKČN; 

– lokacija postavitve MKČN  mora omogočati dostop in neovirano praznjenje; 

– upravičenci morajo razpolagati z zemljiščem na katerem se načrtuje postavitev MKČN na 

podlagi lastninske ali katere druge stvarnopravne pravice; 

– čistilna naprava mora biti vgrajena in v funkciji obratovanja v času vložitve zahtevka; 

– upravičenci, ki bodo za več stavb postavili skupno čistilno napravo, morajo vlogi priložiti 

podpisan medsebojni dogovor vseh uporabnikov MKČN, ki ni časovno omejen, v njem pa 

določiti osebo, ki bo zadolžena za upravljanje MKČN, ter sklenjeno služnostno pogodbo med 

lastniki zemljišč in investitorji; 

– ob zagonu MKČN  mora biti ukinjena obstoječa greznica v skladu s pogoji izvajalca 

gospodarske javne službe Komunala Mežica d.o.o. ; 

– sredstva se ne dodelijo za naložbe izven območja Občine Mežica; 

– upravičenci lahko pridobijo sredstva za isto naložbo le enkrat. V kolikor je upravičenec že prejel 

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

 

Čistilna naprava mora zadostiti naslednjim tehničnim zahtevam: 

– tipska MKČN  je mala komunalna čistilna naprava z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, ki je 

gradbeni proizvod v skladu s standardom SIST EN 12566-3 ali drugim enakovrednim in 

mednarodno priznanim standardom in je zanjo izdana izjava o lastnostih v skladu s predpisi, ki 

urejajo gradbene proizvode (v nadaljnjem besedilu: izjava o lastnostih); 

– ustreznost čiščenja mora biti v skladu s preglednico 3, priloge 1 Uredbe o odvajanju in čiščenju 

komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15 in 76/17); oz. kemijska potreba po kisiku 

(KPK) ne sme presegati 200 mg/l, biokemijska potreba po kisiku (BPK5) ni določena; 

 

 

6. VIŠINA RAZPISANIH SREDSTEV  

 

Občina Mežica je v proračunu za leto 2022 na proračunski postavki 15048 za sofinanciranje 

malih komunalnih čistilnih naprav namenila 5.000,00 EUR. 

 

7. VIŠINA SOFINANCIRANJA IN UPRAVIČENI STROŠKI 

 

Sofinancira se postavitev ene male komunalne čistilne naprave za eno stanovanjsko stavbo kot 

tudi postavitev ene komunalne čistilne naprave za več stanovanjskih stavb. 

 

Sofinancira se do 50 % upravičenih stroškov za vgrajene MKČN oziroma največ 1.000,00 

eur/enostanovanjsko stavbo (2-5 PE).  

 

Za skupinsko čistilno napravo za večstanovanjsko stavbo oziroma več stanovanjskih stavb 

znaša višina pomoči 1.000 eur za prvo enoto, za vsako nadaljnjo pa 500 eur, vendar skupna 

višina dodeljenih sredstev ne sme presegati 50% upravičenih stroškov za vgradnjo male čistilne 

naprave. 
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Investitor-fizična oseba, ki je v tekočem letu zgradila malo komunalno čistilno napravo in bo v 

naslednjem letu kandidirala na razpisu, lahko uveljavlja račune in dokazila iz preteklega leta.  

 

Upravičeni stroški sofinanciranja predstavljajo nakup MKČN  velikosti do 50 PE z vključenimi 

stroški montaže MKČN in njenega prvega zagona z nastavitvijo parametrov.  

 

Upravičeni stroški lahko nastanejo od datuma veljavnosti Pravilnika o sofinanciranju malih 

komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Mežica (Uradni list RS št. 99/22), to je od 

6.8.2022 dalje.   

 

DDV ni upravičen strošek.  

 

8. ROK ZA PRIJAVO NA RAZPIS  

 

Razpis za sofinanciranje MKČN je odprt od dneva objave na spletnih straneh občine, do 

porabe sredstev, oz. v kolikor bodo na razpolago sredstva, najkasneje do 15. 9. 2022.  

 

Potencialnim upravičencem bo občinska uprava najkasneje v  roku 30 dni od ugotovitve 

komisije, da je vloga popolna in da so predložena vsa dokazila, izdala sklep o višini  

sofinanciranja  MKČN.     

 

Občina Mežica lahko javni razpis po svoji presoji brez kakršnihkoli posledic razveljavi ali 

razdeli le določen del razpoložljivih sredstev. 

 

9. NAČIN PRIJAVE NA RAZPIS   
 

Prosilci  za sofinanciranje MKČN  morajo oddati naslednjo dokumentacijo in dokazila: 

 

- Izpolnjeno in podpisano Vlogo za sofinanciranje na predpisanem obrazcu Občine Mežica, 

skupaj z zahtevano dokumentacijo, ki obsega: 

 

• Predračun z opisom predvidenih del ali  račun izvedenih del s strani izvajalca; 

 

• Certifikat oziroma ustrezno izjavo proizvajalca o skladnosti naprave (izjava o lastnostih), 

v kolikor gre za tipski proizvod; 

 

• Potrdilo izvajalca javne službe Komunala Mežica, d.o.o., da se  objekt ne nahaja na 

območju aglomeracije, oz. če se nahaja, izjava, da objekta ni možno  priključiti na javno 

kanalizacijo; 

 

• Potrdilo o vpisu MKČN v register pri izvajalcu javne službe Komunala Mežica, d.o.o. in 

potrdilo o opravljeni prvi meritvi, oziroma v kolikor vlagatelj le-tega še nima, podpisano 

izjavo, da bo v roku 6 mesecev od vgradnje in zagona MKČN opravil prve meritve in  vpis 

v register MKČN,  

 

• Podpisano izjavo, da lokacija postavitve MKČN omogoča dostop in neovirano praznjenje; 

 

• Podpisano izjavo, da prosilec izpolnjuje pogoje, ki so navedeni v razpisu ter da so podatki  

v posredovani prijavi in dokumentaciji pravilni in resnični; 

 

• Podpisano izjavo o privolitvi za obdelavo in uporabo osebnih podatkov, za namen tega 

razpisa; 

 

• Izkazati pravico graditi za gradnjo MKČN, če zemljišče ni v lasti vlagatelja; 
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• Prosilci, ki bodo za več objektov postavili skupno MKČN morajo k vlogi priložiti podpisan 

medsebojni dogovor vseh uporabnikov MKČN,  ki ni časovno omejen, v njem pa določiti 

osebo, ki bo zadolžena za upravljanje MKČN, ter sklenjeno služnostno pogodbo med 

lastniki in investitorjem.    

 

Vlogo mora prosilec poslati v zaprti kuverti po pošti na naslov: Občina Mežica, Trg 

svobode 1, 2392 Mežica ali jo oddati v vložišču. Na kuverti mora biti naveden naslov 

vlagatelja in  oznaka »Ne odpiraj – Javni razpis za sofinanciranje MKČN v letu 2022«. 

 

 

10. OBRAVNAVANJE VLOG IN POSTOPEK ODOBRITVE IN IZPLAČILA SREDSTEV 
 

Postopek dodeljevanja sredstev izvede tričlanska komisija, imenovana s strani župana. 

Komisija obravnava popolne vloge po vrstnem redu prispetja. Če vloga ob vložitvi ni popolna, 

se prosilca pozove, da jo v roku 8 dni dopolni. Če tega ne stori,  se vloga s sklepom zavrže. 

 

Komisija na podlagi pregleda popolnih vlog v roku 15 dni pripravi predlog o dodelitvi sredstev.  

Na podlagi predloga komisije o dodelitvi proračunskih sredstev, občinska uprava izda sklep. 

Zoper sklep je možna pritožba. O pritožbi zoper odločitev o dodelitvi nepovratnih sredstev 

odloča župan.  

 

Upravičenci, ki so podali popolno vlogo v tekočem letu in zaradi porabe sredstev niso prejeli 

nepovratnih finančnih sredstev, se ob naslednjem razpisu uvrstijo na prednostno listo brez 

ponovne prijave. 

 

Upravičenci na podlagi sklepa o dodelitvi sredstev na občino pošljejo zahtevek za izplačilo z 

vsemi zahtevanimi prilogami najkasneje do 7.11.2022.  

 

Pred vložitvijo zahtevka mora biti naložba zaključena in plačani vsi računi, razen potrdila o 

pozitivno opravljeni prvi meritvi, ki se dostavi v roku 6 mesecev po vgradnji male komunalne 

čistilne naprave.  

 

Po predložitvi vse dokumentacije, skladno z zahtevami javnega razpisa, se z upravičencem 

sklene pogodba o sofinanciranju, ki mora vsebovati pogodbeni stranki, višino sofinanciranja in 

podrobno opredelitev pravic in obveznosti pogodbenih strank. Vlagatelj mora podpisati 

pogodbo v roku 15 dni od pisnega poziva. V primeru, da v tem roku ne podpiše pogodbe, se 

šteje, da je vlogo za dodelitev sredstev umaknil. 

 

Nakazilo sredstev se izvrši na osebni račun upravičenca v roku 30 dni od podpisa pogodbe. 

 

11. INFORMACIJE O RAZPISU IN RAZPISNA DOKUMENTACIJA  

 

Dodatne informacije o razpisu lahko dobijo zainteresirani na Občini Mežica – kontaktna oseba je Jana 

Horvat Tomaž, univ.dipl.prav., v času uradnih ur, oz. informacije na tel. št. 02 82 79 363.  

 

Vloga za sofinanciranje je objavljena na spletni strani Občine Mežica www.mezica.si, zainteresirani pa 

jo lahko dobijo tudi na Občini Mežica v času uradnih ur.  

 

Številka: 430-0014/2022 

Datum: 9.8.2022                                                                   

                                                                                                                          

                                                                            Župan Občine Mežica 

Dušan Krebel, l.r. 

http://www.mezica.si/

