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Na podlagi Odloka o proračunu Občine Mokronog-Trebelno za leto 2020 (Uradni list RS, št. 6/19 in 
Uradno glasilo e-občina, št. 5/20) in Pravilnika o subvencioniranju izgradnje malih čistilnih naprav na 
območju Občine Mokronog-Trebelno (Uradni list. RS, št. 50/16) objavlja Občina Mokronog-Trebelno 
 

 J A V N I   R A Z P I S 
za subvencioniranje izgradnje male komunalne čistilne naprave 

v Občini Mokronog-Trebelno za leto 2020 
 
1. RAZPISNI POGOJI ZA DODELITEV FINANČNIH SREDSTEV 
Občina Mokronog-Trebelno objavlja Javni razpis za subvencioniranje izgradnje male komunalne čistilne 
naprave za čiščenje komunalne odpadne vode iz enostanovanjskih ali večstanovanjskih stavb na 
območju Občine Mokronog-Trebelno za leto 2020. 
 
2. PREDMET JAVNEGA RAZPISA 
Predmet razpisa je subvencioniranje malih komunalnih čistilnih naprav na poselitvenih območjih izven 
območij aglomeracij, zmogljivosti čiščenja do 50 populacijskih ekvivalentov (PE) na območju Občine 
Mokronog-Trebelno. 
Občina Mokronog-Trebelno za namen subvencioniranja male komunalne čistilne naprave (v 
nadaljevanju: MKČN) zagotavlja proračunska sredstva v letu 2020 v višini 4.000,00 EUR. Višina 
subvencije za vsako MKČN znaša 800,00 EUR za posamezno stanovanjsko oziroma večstanovanjsko 
stavbo. V primeru čiščenja odpadnih voda iz večstanovanjskih stavb z eno MKČN je do sredstev 
upravičena vsaka posamezna stavba, vendar ne več kot do 80 % nabavne vrednosti MKČN brez DDV. 
 
3. SPLOŠNI POGOJI ZA PRIDOBITEV SREDSTEV 

 Na razpis se lahko prijavijo fizične osebe, ki so lastnice stanovanjske ali večstanovanjske stavbe 
izven aglomeracij, stojijo na območju Občine Mokronog-Trebelno in imajo stalno prebivališče v 
Občini Mokronog-Trebelno. 

 Občina Mokronog-Trebelno bo sofinancirala vloge skladno s Pravilnikom o subvencioniranju 
izgradnje malih čistilnih naprav na območju Občine Mokronog-Trebelno (Uradni list. RS, št. 
50/16).  

 Do subvencije iz tega razpisa so upravičeni prosilci, ki so zgradili MKČN v letu 2020 in še niso 
prejeli subvencije na podlagi preteklih razpisov. 

 
4. POSEBNI POGOJI ZA PRIDOBITEV SREDSTEV 

 Da objekt enostanovanjske ali večstanovanjske stavbe leži izven območja aglomeracij in da je v 
njem prijavljeno stalno bivališče (MKČN mora biti izven območij poselitve znotraj katerih se 
predvideva izgradnja javne kanalizacije – informacije si vlagatelj pridobi pri občinski upravi). 

 Da je za stanovanjsko stavbo izdano gradbeno dovoljenje po letu 1967 ali potrdilo za 
stanovanjsko stavbo zgrajeno pred letom 1967, da ima stavba na podlagi veljavne zakonodaje 
(veljavni Gradbeni zakon) uporabno dovoljenje.  

 Od izvajalca javne službe izdano potrdilo o vgradnji. 
 

MKČN kot gradbeni proizvod za čiščenje komunalne odpadne vode, mora ustrezati standardom in 
veljavni zakonodaji v Republiki Sloveniji (certifikat oz. listino o skladnosti male čistilne naprave z 
zahtevami glede doseganja mejnih vrednosti parametrov odpadnih vod, kot jih predpisuje Uredba 
o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15, 76/17 in 81/19). 
Strankam je lahko v pomoč seznam MKČN, ki ustreza emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz 
malih komunalnih čistilnih naprav). Strankam je lahko v pomoč seznam MKČN, ki ustrezajo 
pogojem, ki ga objavlja Zbornica komunalnega gospodarstva na svoji spletni strani: 
https://www.gzs.si/zbornica_komunalnega_gospodarstva/vsebina/MK%C4%8CN/Seznam-
MK%C4%8CN-odprti. 
 

5. VLOGA - PRIJAVNI OBRAZEC 
Vsebina vloge zajema izpolnjen obrazec z osnovnimi podatki prosilca in objekta. 
Obvezne priloge so: 

1. izpolnjeno in podpisano vlogo skupaj z izpolnjenim in podpisanim vzorcem pogodbe; 

https://www.gzs.si/zbornica_komunalnega_gospodarstva/vsebina/MK%C4%8CN/Seznam-MK%C4%8CN-odprti
https://www.gzs.si/zbornica_komunalnega_gospodarstva/vsebina/MK%C4%8CN/Seznam-MK%C4%8CN-odprti
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2. dokazilo, da je MKČN vpisana v registru MKČN, ki ga vodi izvajalec javne komunalne službe; 
3. dokazila o nakupu in plačilu MKČN na ime vlagatelja, iz katerega mora biti razvidna cena, da je 

bil nakup že izveden, proizvajalec, vrsta in tip naprave;  
4. certifikat oz. listino o skladnosti male čistilne naprave z zahtevami glede doseganja mejnih 

vrednosti parametrov odpadnih vod;  
5. potrdilo o vgradnji MKČN, ki ga na stroške uporabnika izdela izvajalec javne službe; 
6. dokazilo, da je objekt, za katerega se uveljavlja subvencioniranje MKČN, legalno zgrajen;  
7. dokazilo, da je na naslovu zgoraj omenjenega objekta fizične osebe, ki je hkrati lastnica objekta, 

prijavljeno stalno bivališče. 
 
6. ROK IN NAČIN PRIJAVE 
Zainteresirani prosilci morajo oddati vlogo na prijavnem obrazcu. Prijave oz. vloge je treba oddati ali 
poslati s priporočeno pošto, na naslov: Občina Mokronog-Trebelno, Pod Gradom 2,  Mokronog.  
Vlogo je treba poslati v zaprti kuverti, ki mora biti na sprednji strani označena z napisom 
»subvencije za MKČN«. Na hrbtni strani kuverte mora biti označen polni naslov vlagatelja. 
 
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji razpisa. Rok za oddajo vloge je odprt do 
porabe sredstev, ki so zagotovljena za izvedbo tega razpisa, oziroma najkasneje do 01.10.2020 do 15. 
ure. Na pošti oddane vloge morajo biti oddane priporočeno s poštnim žigom, najpozneje z 
datumom 30.09.2020. 
 
7. POSTOPEK OBRAVNAVE VLOG IN OBVEŠČANJE 
Odpiranje pravočasno prispelih in pravilno označenih vlog bo obravnavala strokovna komisija, ki jo 
imenuje župan. Strokovna komisija bo vloge odpirala po zaporedju prejema do konca razpisa enkrat 
mesečno. V primeru, da vloga ni popolna skladno s pogoji in merili razpisa za sofinanciranje, bodo 
prosilci pozvani, da v roku 8 dni vlogo dopolnijo. Če tega ne bodo storili, oziroma bo vloga kljub 
dopolnitvi še vedno nepopolna, bo vloga s sklepom zavrnjena oziroma  zavržena. 
 
8. DELITEV SREDSTEV 
Sredstva se bodo odobrila po načelu vrstnega reda popolne vloge oz. do porabe v ta namen 
zagotovljenih proračunskih sredstev.  
 
9. NADZOR IN SANKCIJE 
V primeru, da se ugotovi, da sredstva niso bila porabljena za namen, za katerega so bila dodeljena ali da 
so bila dodeljena na podlagi neresničnih podatkov oziroma je prejemnik prekršil druga določila 
pogodbe, je občina upravičena zahtevati vračilo dodeljenih sredstev v enkratnem znesku. Prejemnik bo 
moral vrniti sredstva s pripadajočimi zamudnimi obrestmi za obdobje od dneva nakazila dalje. 
 
10. DVIG RAZPISNE DOKUMENTACIJE 
Razpisna dokumentacija je od dneva objave razpisa do izteka prijavnih rokov, dosegljiva na spletni 
strani Občine Mokronog-Trebelno www.mokronog-trebelno.si . Zainteresirani prosilci lahko dvignejo 
razpisno dokumentacijo vsak delovni dan v času uradnih ur tudi v sprejemni pisarni Občine Mokronog-
Trebelno, Pod Gradom 2, 8230 Mokronog. 
 
Dodatne informacije v zvezi s tem razpisom lahko zainteresirani prosilci pridobijo na Občini Mokronog-
Trebelno (Bojan Pucelj) na telefonski številki 07/34 98 265. 
 
  
Številka: 354-0006/2020                                                                                       
Datum: 26.2.2020                                                                                                        
 
 

Občina Mokronog-Trebelno 
                                                                                                                              Župan Anton Maver 
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