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ZADEVA: JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV NEPOVRATNIH FINANČNIH SREDSTEV ZA 
SOFINANCIRANJE NAKUPA MALIH KOMUNALNIH ČISTILNIH NAPRAV NA OBMOČJU 
OBČINE TRŽIČ V LETU 2022 

Na podlagi Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 
98/15, 76/17 in 81/19, v nadaljevanju: Uredba), Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka 
o proračunu Občine Tržič za leto 2022 (Uradni list RS, št. 11/2022), Odloka o odvajanju in 
čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Tržič (Uradni list RS, 
št. 42/2014) ter Pravilnika o dodelitvi nepovratnih finančnih sredstev za sofinanciranje 
nakupa malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Tržič  (Uradni list RS, št. 
66/2014 – v nadaljevanju Pravilnik), Občina Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič, objavlja

JAVNI RAZPIS
za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev

za sofinanciranje nakupa malih komunalnih čistilnih naprav na območju občine Tržič 
v letu 2022

I. PREDMET JAVNEGA RAZPISA

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za sofinanciranje 
stroškov nakupa malih komunalnih čistilnih naprav za čiščenje komunalne odpadne vode iz 
stanovanjskih stavb (v nadaljevanju MKČN), velikosti do 50 PE (populacijskih enot), na tistih 
poselitvenih območjih v občini Tržič, na katerih občina ne bo zagotavljala odvajanja odpadnih 
voda v javno kanalizacijo. 

II. OBJAVA IN RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Javni razpis se objavi na spletni strani Občine Tržič, najavi pa tudi v občinskem glasilu 
Tržičan. 

Razpisno dokumentacijo sestavljata objava javnega razpisa in obrazec vloge.
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Razpisna dokumentacija je dosegljiva na  spletni strani Občine Tržič:  
http://www.trzic.si/obcina/javni-razpisi-in-objave/

III. UPRAVIČENCI 

Upravičenci do sofinanciranja nakupa MKČN na poselitvenih območjih, kjer občina ne bo 
zagotavljala odvajanja odpadnih voda v javno kanalizacijo, so:

- fizične osebe, ki imajo stalno prebivališče v Občini Tržič in ki so lastniki ali solastniki 
stavb na območju Občine Tržič, kjer v skladu z Uredbo izgradnja javne kanalizacije 
ni obvezna;

- neprofitne organizacije, ki imajo sedež v Občini Tržič in ki so lastniki ali solastniki 
oziroma upravljavci stavbe v javni rabi, ki stoji na območju občine Tržič, kjer po 
državnem in občinskem predpisu izgradnja javne kanalizacije ni obvezna;

- lastniki stanovanjskih stavb v območju aglomeracije, kjer je predvideno zagotavljanje 
odvajanja odpadne vode v javno kanalizacijo, ob upoštevanju pogojev dopustnosti 
gradnje in uporabe MKČN v določilih Uredbe

V primeru nakupa skupinske MKČN za več stanovanjskih objektov so upravičenci do 
nepovratnih finančnih sredstev vsi investitorji, ki vložijo skupno vlogo. V tem primeru 
upravičenci medsebojna razmerja uredijo s posebno pogodbo, sporazumom ali ustrezno 
listino.
Smiselno pogoji javnega razpisa veljajo tudi za sofinanciranje nakupa potrebnega 
materiala za rastlinske čistilne naprave (RČN). 
Območja v občini Tržič, na katerih je s tem razpisom možno sofinanciranje nakupa 
MKČN/RČN so naslednja: Brdo, Čadovlje/del, Dolina, Gozd, Grahovše, Hudi Graben, 
Hušica, Leše, Novake, Paloviče, Popovo, Potarje, Senično, Spodnje Vetrno, Vadiče, 
Visoče, Zgornje Vetrno, del naselja Podljubelj (izven aglomeracije Podljubelj) in ostala 
območja izven aglomeracij, kjer je opremljanje z javno kanalizacijo po Uredbi obvezno.   

Meje posameznih aglomeracij so razvidne iz Prostorskega informacijskega sistema občin – 
PISO. Vlagatelj, ki želi sam preveriti, ali se njegova stanovanjska stavba nahaja izven 
aglomeracij, kjer bo Občina Tržič zagotavljala odvajanje odpadnih voda v javno kanalizacijo 
skladno z veljavnim državnim Operativnim programom odvajanja in čiščenja komunalne 
odpadne vode v Republiki Sloveniji, na spletni strani Občine Tržič http://www.trzic.si/za-
obcane/prostorski-informacijski-sistem-obcine/ vstopi v PISO. Potrebno je geslo in kdor ga 
nima, ga lahko pridobi z brezplačno registracijo, ali pa vstopi brez prijave. Na levi strani se v 
prvem okencu vtipka naslov in hišno številko stavbe. Nato se v okencu TEMATSKI  SKLOP 
izbere »Gospodarska infrastruktura (GJI)« in nadalje »Komunala (Ko)«. V okencu 
»Legenda« izberemo »Aglomeracije KANALIZACIJA (vir MKO)« (ostala okenca odznačimo). 
Prikaže se nam grafika, kjer je stavba označena z rdečim krogcem, območje aglomeracije 
pa je šrafirano (rjave poševne črte). V kolikor se izbrana stavba nahaja izven šrafiranega 
območja aglomeracije, je njen lastnik upravičen do sofinanciranja nakupa MKČN, če je le-ta 
seveda že vgrajena in obratuje in ustreza ostalim razpisnim pogojem. V kolikor obstaja pri 
vlagatelju dvom, naj na Uradu za okolje in prostor Občine Tržič (kontaktna oseba: Mateja 
Kosmač Jarc, 04 59 71 557, e-naslov: mateja.kosmac.jarc@trzic.si) preveri upravičenost do 
sofinanciranja glede na lego stavbe in območja aglomeracij.

V skladu z Zakonom o vodah (Ur. l. RS, št. 67/2002, s spremembami) se malih čistilnih 
naprav ne sme vgrajevati na vodovarstvenih območjih.

IV. SREDSTVA IN VIŠINA SUBVENCIONIRANJA

Višina razpoložljivih finančnih sredstev za leto 2022, namenjenih za predmet tega razpisa 
znaša 15.000,00 EUR. 

Višina sofinanciranja:

http://www.trzic.si/obcina/javni-razpisi-in-objave/
http://www.trzic.si/za-obcane/prostorski-informacijski-sistem-obcine/
http://www.trzic.si/za-obcane/prostorski-informacijski-sistem-obcine/
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- Višina subvencije za MKČN za individualno stanovanjsko stavbo znaša 35% nabavne 
vrednosti MKČN z DDV, vendar največ 1.400,00 EUR;

- V primeru nakupa skupinske MKČN za več individualnih stavb različnih vlagateljev, na 
podlagi 4. člena pravilnika so do subvencije upravičeni vsi vlagatelji skupaj v višini 35% 
nabavne vrednosti MKČN z DDV, vendar največ 1.400,00 EUR z DDV, za posamezno 
stanovanjsko stavbo;

- V primeru nakupa MKČN za stavbo v javni rabi, katerega lastnik oz. upravljavec je 
neprofitna organizacija, subvencija znaša 60% nabavne vrednosti MKČN z DDV, vendar 
največ 2.000,00 EUR.

Predmet javnega razpisa so investicije v MKČN ali RČN za obstoječe stanovanjske stavbe 
ali stavbe v javni rabi in novogradnje, če so stroški nakupa MKČN ali RČN nastali po 
26.5.2012. Upravičeni stroški so stroški nakupa MKČN, brez vgradnje (gradbenih del). 
Naložba mora biti zaključena pred oddajo vloge.

Razpoložljiva sredstva se dodelijo upravičencem po vrstnem redu prispetja popolnih vlog do 
izčrpanja razpisanih sredstev. 

Upravičenci, ki so podali vlogo v tekočem letu in zaradi porabe sredstev ne bi prejeli 
nepovratnih finančnih sredstev, imajo ob ponovnem razpisu prednost pri dodelitvi sredstev. 
Upravičenec je upravičen do dodelitve nepovratnih finančnih sredstev samo enkrat.

V. POGOJI ZA SODELOVANJE NA RAZPISU

Vlagatelj do nepovratnih sredstev mora zagotoviti izpolnjevanje naslednjih pogojev:
- stanovanjska stavba ali stavba v javni rabi, ki je priključena na MKČN, ki je predmet 

vloge za dodelitev nepovratnih sredstev, mora biti zgrajena v skladu s prostorskimi 
akti in predpisi o graditvi objektov in evidentirana v zemljiškem katastru ali katastru 
stavb;

- MKČN, ki je vgrajena, mora imeti certifikat oziroma listino o skladnosti izdelka z 
zahtevami glede doseganja mejnih vrednosti parametrov odpadnih voda, kot jih 
predpisuje veljavni predpis, ki ureja emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz 
komunalnih čistilnih naprav, in je izdana v skladu s predpisom, ki ureja potrjevanje 
skladnosti in označevanje gradbenih proizvodov (iz izjave o lastnostih mora biti 
razvidno, da učinek čiščenja dosega 80% glede na parameter KPK);

- MKČN mora imeti:
a) potrjeno pozitivno oceno obratovanja, ki jo izda izvajalec javne službe 

odvajanja in čiščenja odpadnih voda (Komunala Tržič d.o.o.) – ta pogoj velja 
za MKČN, ki imajo izdelano oceno obratovanja pred  uveljavitvijo Pravilnika 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem 
monitoringu odpadnih voda (Ur. l. RS, št. 98/2015), ki je začel veljati 31. 12. 
2015 , ALI

b) Potrdilo o prejemu Poročila o prvih meritvah za MKČN, ki ga lastnik MKČN 
dobi na Komunali Tržič d.o.o. (PRILOGA 5 Pravilnika o spremembah in 
dopolnitvah Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu 
odpadnih voda (Ur. l. RS, št. 98/2015) za prve meritve po 31. 12. 2015;

- MKČN mora imeti poročilo o tehničnem pregledu čistilne naprave s strani dobavitelja 
pred pričetkom obratovanja oz. drugo dokazilo o zagonu naprave (velja le v primeru, 
če montaže in zagona MKČN ne izvede isti izvajalec);

- MKČN mora biti zgrajena izven aglomeracij, znotraj katerih se predvideva izgradnja 
javnega kanalizacijskega omrežja skladno z veljavnim Operativnim programom 
odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v Republiki Sloveniji (območja v 
Občini Tržič, na katerih je s tem razpisom možno sofinanciranje nakupa MKČN so 
našteta v poglavju III.);

- stanovanjska stavba ali stavba v javni rabi, ki je bila zgrajena po letu 1967 in za 
katero je zgrajena MKČN, mora imeti veljavno gradbeno dovoljenje. V kolikor je 
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stanovanjska stavba ali stavba v javni rabi zgrajena pred letom 1967, mora vlagatelj 
predložiti potrdilo, da ima stanovanjska stavba ali stavba v javni rabi uporabno 
dovoljenje na podlagi 118. člena GZ;

- lokacija MKČN mora biti definirana na parcelo natančno, vlagatelji pa morajo za 
zemljišče, na katerem se bo zgradila MKČN, priložiti dokazilo o pravici graditi, v 
kolikor lastninska ali druga stvarnopravna pravica ni razvidna iz zemljiške knjige;

VI. PRIJAVA NA RAZPIS

Vlagatelj se na razpis prijavi z vlogo, s priloženimi zahtevanimi prilogami. 

Popolna vloga vsebuje:
- izpolnjen obrazec vloge za dodelitev sredstev na predpisanem obrazcu Občine Tržič,
- fotokopijo gradbenega oz. uporabnega dovoljenja za stavbo,
- izjavo solastnikov objekta, da pooblaščajo vlagatelja za oddajo vloge, v kolikor 

vlagatelj ni 100% lastnik objekta,
- ustrezno izjavo proizvajalca o skladnosti naprave – certifikat,
- fotokopijo pozitivne ocene obratovanja MKČN ali fotokopijo Potrdila o prejemu 

Poročila o prvih meritvah,
- poročilo o tehničnem pregledu čistilne naprave s strani dobavitelja pred pričetkom 

obratovanja oz. drugo dokazilo o zagonu naprave (velja le v primeru, če montaže in 
zagona MKČN ne izvede isti izvajalec),

- služnostno pogodbo za vgradnjo naprave, če zemljišče ni v lasti vlagatelja, 
- račun o nakupu MKČN/materiala za RČN (v primeru skupnega računa z vgradnjo, 

morata biti postavki nakupa in vgradnje ločeni),
- potrdilo o plačilu računa za nakup MKČN/materiala za RČN (v primeru skupnega 

računa z vgradnjo, mora biti razvidno plačilo nakupa MKČN/RČN),
- izjavo plačnika MKČN/materiala za RČN, da pooblašča vlagatelja za oddajo vloge, v 

kolikor plačnik računa ni tudi vlagatelj

VII. ODDAJA VLOG

Vloga mora biti oddana v zapečatenem ovitku z imenom in naslovom vlagatelja, s pripisom 
»NE ODPIRAJ - prijava na javni razpis – MKČN«, poslana priporočeno po pošti na naslov: 
OBČINA TRŽIČ, Trg svobode 18, 4290 Tržič ali osebno vložena v sprejemni pisarni Občine 
Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič.

Rok za prijavo na javni razpis prične teči z dnem objave razpisa na spletni strani Občine Tržič 
in je odprt do vključno petka, 30. 9. 2022. Vloga se šteje za pravočasno, če je bila oddana 
zadnji dan roka za oddajo vlog po pošti priporočeno ali oddana osebno v Sprejemni pisarni 
Občine Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič. 

VIII. OBRAVNAVA VLOG

Odpiranje vlog ne bo javno. Prejete vloge bo obravnavala komisija, ki jo s sklepom imenuje 
župan. Vloge se odpirajo po vrstnem redu prejetja. Če vloga ne bo popolna, bo prijavitelj 
pozvan, da v roku osem dni od prejema poziva za dopolnitev vloge le-to dopolni. Nepopolne 
vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v določenem roku, bodo zavržene. Popolne vloge 
bodo ocenjene na podlagi izpolnjevanja pogojev in meril iz razpisa.
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Vlagatelji bodo o izidu obveščeni v roku 15 dni po sprejemu odločitve komisije.

Medsebojno razmerje med Občino in prejemnikom sredstev se opredeli s pisno pogodbo o 
dodelitvi sredstev s katero se podrobno opredeli pravice in obveznosti pogodbenih strank.

Dušan Bodlaj,
podžupan v 

začasnem opravljanju 
funkcije župana

Dokument je izdan in digitalno podpisan v dokumentnem
sistemu ODOS, skladno s 63.a členom UUP.
Z odčitanjem QR kode lahko preverite elektronski podpis.


