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Občina Mislinja na podlagi Statuta Občine Mislinja (Uradni list Republike Slovenije, št. 63/2010, Uradno 

glasilo slovenskih občin, št. 5/2012, 27/2016, 61/2016), Pravilnika o sofinanciranju malih komunalnih 

čistilnih naprav na območju Občine Mislinja (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 21/2019, 35/2019) in 

Odloka o proračunu občine Mislinja za leto 2019 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 10/2019), objavlja  

 

JAVNI RAZPIS 

ZA SUBVENCIONIRANJE MALIH KOMUNALNIH ČISTILNIH NAPRAV V LETU 2019 

 

 

1. PREDMET JAVNEGA RAZPISA 
Predmet javnega razpisa je dodelitev proračunskih sredstev, namenjenih za nakup in vgradnjo 

malih komunalnih čistilnih naprav za stanovanjske objekte na območju Občine Mislinja. 

Subvencionira se postavitev ene male komunalne čistilne naprave za en stanovanjski objekt kot 

tudi postavitev ene komunalne čistilne naprave za več stanovanjskih objektov.  

 

2. UPRAVIČENCI 

Upravičenci so lastniki (fizične in pravne osebe) stanovanjskih objektov, s stalnim prebivališčem v 

Občini Mislinja. V primeru izgradnje skupne male čistilne naprave za več stanovanjskih objektov, 

je nosilec investicije (vlagatelj) tisti, na katerem zemljišču bo čistilna naprava zgrajena. Do 

sredstev niso upravičene fizične ali pravne osebe, ki so lastnice stanovanjske ali večstanovanjske 

stavbe na območju aglomeracij. Upravičenec lahko kandidira na proračunska sredstva za en objekt 

le enkrat.  

 

3. VIŠINA RAZPISANIH SREDSTEV  

Občina Mislinja je v proračunu za leto 2019 na proračunski postavki 15018 – sofinanciranje 

izgradnje malih čistilnih naprav namenila 10.000 EUR. 

 

4. VIŠINA SUBVENCIONIRANJA IN UPRAVIČENI STROŠKI 

Subvencionira se do 50% upravičenih stroškov za vgradnje male komunalne čistilne naprave 

oziroma največ 1.000 EUR/stanovanjski objekt pri zamenjavi obstoječe greznice s čistilno napravo 

ali novogradnji. Subvencionira se postavitev ene male komunalne čistilne naprave za en 

stanovanjski objekt kot tudi postavitev ene komunalne čistilne naprave za več stanovanjskih 

objektov.  

 

Upravičeni so stroški nakupa male komunalne čistilne naprave velikosti do 50 PE z vključenimi 

stroški montaže male komunalne čistilne naprave in njenega prvega zagona z nastavitvijo 

parametrov. Upravičeni stroški lahko nastanejo od 1.1.2012. DDV ni upravičen strošek.  

 

5. POGOJI ZA PRIDOBITEV SREDSTEV 
Na razpis se lahko prijavijo lastniki stanovanjskih objektov na območju Občine Mislinja. Lastnik 

mora imeti prijavljeno stalno prebivališče v Občini Mislinja. Objekt enostanovanjske ali 

večstanovanjske stavbe leži izven območja aglomeracij oz. je mala komunalna čistilna naprava 

lahko postavljena tudi na območju predvidenih aglomeracij, vendar mora biti na podlagi soglasja 

javne službe občine razvidno, da objekt na kanalizacijo ne bo priklopljen.  

 

 

6. VLOGA ZA DODELITEV SREDSTEV 
Vloga mora biti oddana na predpisanem obrazcu. Vlogi morajo biti priložena vsa zahtevana 

dokazila.  

 

Vloga mora vsebovati: 

- izpolnjeno vlogo za subvencioniranje na predpisanem obrazcu Občine Mislinja skupaj z 

zahtevano dokumentacijo; 

- predračun z opisom predvidenih del ali račun izvedenih del s strani izvajalca; 
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- certifikat oz. ustrezno izjavo proizvajalca o skladnosti naprave, v kolikor gre za tipski 

proizvod; 

- soglasje za gradnjo naprave, če zemljišče ni v lasti vlagatelja; 

- upravičenci, ki bodo za več objektov postavili skupno čistilno napravo ali gradili priključni 

kanal, morajo vlogi priložiti podpisan medsebojni dogovor vseh uporabnikov male komunalne 

čistilne naprave, ki ni časovno omejen in osebo, ki bo zadolžena za upravljanje male 

komunalne čistilne naprave, ter sklenjeno služnostno pogodbo med lastniki in investitorjem; 

- pogodbo z javnim podjetjem o izvajanju storitev za MKČN v primeru subvencioniranja 

izgradnje MKČN, ki so bile izvedene pred objavo tega razpisa; 

- potrdilo o pozitivno opravljeni prvi meritvi, v primeru subvencioniranja izgradnje MKČN, ki 

so bile izvedene pred objavo tega razpisa, v primeru tistih, ki bodo izvedene po objavi tega 

razpisa pa jo je potrebno dostaviti v roku 6 mesecev po vgradnji MKČN; 

- fotografijo naprave v primeru subvencioniranja izgradnje MKČN, ki so bile izvedene pred 

objavo tega razpisa. 

 

Vlogo mora prosilec v zaprti ovojnici oddati v vložišču Občine Mislinja ali jo poslati po pošti na 

Občina Mislinja, Šolska cesta 34, 2382 Mislinja, z oznako »Ne odpiraj – Javni razpis za 

subvencioniranje malih komunalnih čistilnih naprav v letu 2019«.  

 

Rok za prijavo na razpis je do 15.10.2019 oziroma do porabe sredstev. 

 

 

7. POSTOPEK ZA DODELITEV SREDSTEV 

Postopek za dodelitev proračunskih sredstev vodi tričlanska komisija, imenovana s strani župana. 

Če vloga ob vložitvi ni popolna, se prosilca pozove, naj vlogo v roku 8 dni dopolni. Če tega ne 

stori, oziroma je vloga kljub dopolnitvi še vedno nepopolna, se vloga s sklepom zavrže.  

 

Komisija obravnava vse popolno in pravočasno prispele vloge (z vsemi zahtevanimi dokazili) po 

vrstnem redu prispetja in pripravi seznam upravičencev najkasneje v roku 15 dni od obravnave 

vlog in pripravi predlog o dodelitvi proračunskih sredstev. Sredstva se dodeljujejo do porabe 

finančnih sredstev. 

 

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

sklep je mogoča pritožba pri županu občine. Odločitev župana je dokončna.  

 

O izidu se vlagatelje obvesti v roku 15 dni od dne, ko komisija pripravi predlog o dodelitve 

proračunskih sredstev.  

 

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

zahtevanimi prilogami najkasneje do 16.12.2019. 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.  

 
8. RAZPISNA DOKUMENTACIJA 

 Razpisno dokumentacijo lahko vlagatelji dobijo na Občini Mislinja, objavljena pa je tudi na spletni 

 strani Občine Mislinja (www.mislinja.si). 

 

 Vlagatelji lahko dobijo dodatne informacije o razpisu na Občini Mislinja – kontaktna oseba je 

 Boris Kamenik, tel: 02 88 57 347, e pošta: boris.kamenik@mislinja.si.  

 

Številka: 041-01/2015 

Datum: 6.8.2019 

 

 

        Župan Občine Mislinja 

        Bojan Borovnik, mag. posl. ved 
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