
 
OBČINA ŽELEZNIKI 

Češnjica 48, 4228 Železniki, tel.: (04) 500-00-00, faks: (04) 500-00-20, e-mail: uprava@obcina.zelezniki.si 

 
Na podlagi Pravilnika o dodeljevanju nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo malih komunalnih 
čistilnih naprav v občini Železniki (Ur.l.RS, št. 41/2013) objavlja župan Občine Železniki 
 

JAVNI RAZPIS 
o dodeljevanju nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo malih komunalnih čistilnih 

naprav v občini Železniki za leto 2019 
 
1. Predmet javnega razpisa: 
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev občine Železniki v skupni 
višini 12.000,00 EUR za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav s kapaciteto do 50 PE (v 
nadaljevanju MKČN), in sicer le na območjih, na katerih ni predvidena gradnja javnega 
kanalizacijskega sistema. 
 
2. Splošna določila: 
Upravičenci do dodelitve proračunskih sredstev so fizične osebe s stalnim prebivališčem v občini, 
krajevne skupnosti v občini Železniki in društva s sedežem v občini Železniki, ki so lastniki MKČN in 
za gradnjo MKČN še niso prejeli nepovratnih sredstev. Sredstva se dodelijo izključno za prvo 
opremo stanovanjskih in nestanovanjskih objektov z MKČN. Sredstva se dodelijo izključno 
upravičencem, ki izpolnjujejo zahteve iz tega javnega razpisa. 
Pojmi, uporabljeni v tem razpisu, imajo enak pomen, kot je določen v zakonodaji, ki ureja to 
področje. 

  
3. Višina nepovratnih sredstev za vgradnjo MKČN: 
Višina sredstev se dodeli glede na zmogljivost čiščenja novozgrajene MKČN, in sicer največ v višini 
do 250 EUR na PE in največ 50% nabavne vrednosti MKČN z DDV (z vsemi popusti in rabati), 
vendar ne več kot je v proračunu Občine Železniki zagotovljenih sredstev. 
 
4. Pogoji: 

• Upravičenec je lastnik MKČN, kar dokazuje z listinami o lastništvu oziroma nakupu (račun). 
• Upravičenec ima urejeno stalno prebivališče v objektu in je lastnik objekta, iz katerega se 

odvaja odpadna komunalna voda na čiščenje v dotično MKČN (urejeno prebivališče po 
CRP). 

• MKČN je vgrajena z namenom čiščenja komunalne odpadne vode iz stanovanjskega 
objekta, ki je na območju, znotraj katerega se do konca leta 2021 ne predvideva izgradnja 
javne kanalizacije. 

• MKČN mora biti vgrajena v letu 2018 ali 2019 in v funkciji obratovanja z vsaj 50-odstotno 
obremenitvijo oziroma zmogljivostjo čiščenja (za obremenitev z 1 PE šteje 1 prebivalec s 
stalnim prebivališčem v stavbi). 

• MKČN mora izkazovati  obratovanje, skladno z zahtevami predpisov. 
• Odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode v MKČN mora biti skladno z določili 4. 

člena Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz malih komunalnih čistilnih 
naprav (Uradni list RS, št. 98/15, in nadaljnje spremembe). 

• MKČN mora imeti določenega upravljavca. Če upravičenec (lastnik MKČN) ni hkrati 
upravljavec MKČN ali se v MKČN čistijo odpadne vode iz več stanovanjskih stavb ali 
večstanovanjskega objekta oz. MKČN ni v 100-odstotni lasti enega upravičenca, mora biti 
za upravljanje MKČN določen upravljavec.  Določitev upravljavca se ugotavlja na osnovi 
pogodbe o upravljanju, ocene obratovanja in evidence izvajalca javne službe. 

• Obratovanje MKČN mora biti v skladu z navodili proizvajalca MKČN, MKČN se mora redno 
vzdrževati, voditi je treba obratovalni dnevnik. 

• Za stanovanjski oz. nestanovanjski objekt, iz katerega se odvaja komunalna voda na 
MKČN, mora biti izdano gradbeno dovoljenje, za MKČN pa pridobljena pravica graditi 
skladno z zahtevami predpisov za gradnjo objektov. Če se gradnja MKČN izvede na 
zemljišču, ki ni v lasti investitorja, mora biti vlogi priložena pogodba o ustanovitvi služnosti, 
overjena pri notarju. 

• MKČN mora biti dostopna komunalnim vozilom za odvoz mulja. 
• Vlagatelj za gradnjo MKČN še ni prejel nepovratnih sredstev in ni v postopku pridobivanja 

nepovratnih sredstev.     
 



 
5. Vloga: 
Vloga mora biti pisna, podana na obrazcu vloge in podpisana s strani vlagatelja (upravičenca ali 
njegovega pooblaščenca) 
Priloženi ji morajo biti naslednji dokumenti: 
• ocena obratovanja MKČN, ki jo izdela pristojen izvajalec javne službe (Občina Železniki, režijski 
obrat) in pregledna situacija z vrisanimi zemljiškimi parcelami, stavbo, MKČN in potekom 
kanalizacije (zadnja se priloži le, če ni sestavni del ocene obratovanja),  
• navodilo o vzdrževanju in obratovalni dnevnik, 
• pogodba o upravljanju, če upravljavec MKČN ni vlagatelj, 
• izjava glede gradbenega dovoljenja za stanovanjski oz. nestanovanjski objekt in pravica graditi 
za MKČN,  
• dokazilo o lastništvu MKČN (račun), 
• izjava o lastništvu, podatkih in sofinanciranju MKČN, 
• pooblastilo, če vlagatelj ni upravičenec, 
• parafiran vzorec pogodbe, 
• pisni dogovor med upravičenci, če je MKČN v lasti več oseb. 
Vloga mora biti dostavljena na naslov: Občina Železniki, Češnjica 48, 4228 Železniki, najkasneje do 
27. septembra 2019 do 12. ure 
Vloga mora biti predložena v zapečateni ovojnici, ovojnica pa mora biti na sprednji strani (levi 
spodnji del) označen z napisom »NE ODPIRAJ – razpis MKČN 2019. Na hrbtni strani ovojnice 
mora biti označen polni naslov vlagatelja.  
Oddaja vloge pomeni, da se vlagatelj strinja z vsemi pogoji iz tega javnega razpisa.  
 
6. Rok za prijavo na razpis:  
Rok za prijavo na javni razpis se zaključi 27. septembra 2019 ob 12. uri. 
 
7. Postopek obravnavanja vlog:  
Postopek javnega razpisa in razdelitev sredstev opravi komisija, ki jo s sklepom imenuje župan 
Občine Železniki.  
Vloge, ki ne bodo pravočasne ali katerih vlagatelj ne bo izpolnjeval razpisnih pogojev, bodo s 
sklepom zavržene. Če vloga ob vložitvi ne bo popolna, se bo prosilca pozvalo k dopolnitvi. Rok za 
to je 8 dni in ga ni mogoče podaljševati. Če vloga ne bo pravočasno dopolnjena ali bo kljub 
dopolnitvi še vedno nepopolna, se bo s sklepom zavrgla. 
Sredstva se bodo odobrila po načelu prispelosti popolne vloge, vendar najdlje do porabe 
načrtovanih proračunskih sredstev. Popolne vloge, za katere ne bo dodeljenih sredstev v tekočem 
letu, se prenese na seznam vlagateljev prihodnjega leta. 
Vlagatelji bodo o izidu razpisa obveščeni v 30 dneh od dneva odpiranja vlog. Sklep o dodelitvi 
nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo male čistilne naprave v letu 2019 izda občinska uprava 
Občine Železniki. 
Upravičenec lahko črpa sredstva na osnovi pogodbe, sklenjene med upravičencem in občino. 
Sredstva se dodeli v 30 dneh po podpisu pogodbe. 
  
8. Razpisna dokumentacija: 
Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo od dneva objave razpisa do vključno 27. 
septembra 2019, in sicer v sprejemni pisarni Občine Železniki, dostopna pa je tudi na spletni strani 
Občine Železniki: http://www.zelezniki.si .  
 
9. Dodatne informacije: 
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobite na Občini Železniki, na tel. št. 04/500-00-00, 
Saša Lazar. 
 
 
 
Št.: 355-7/2019-001       Občina Železniki 
Datum: 13.06.2019       mag. Anton Luznar 
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