
Na podlagi Odloka o proracunu Obcine Mima za leto 2020 (UGSO, st. 3/19 in 57/19) in na podlagi Pravilnika 
o subvencioniranju izgradnje malih cistilnih naprav na obmocju obcine Mirna (UGSO, st. 19/2015 in 47/2016) 
objavlja Obcina Mirna

JAVNI RAZPIS
za subvencioniranje izgradnje male komunalne cistilne naprave 

v obcini Mirna za leto 2020

1. RAZPISNI POGOJI ZA DODELITEV FINANCNIH SREDSTEV
Obcina Mirna objavlja javni razpis za subvencioniranje izgradnje male komunalne cistilne naprave za ciscenje 
komunalne odpadne vode iz enostanovanjskih ali vecstanovanjskih stavb na obmocju obcine Mirna za leto 
2020.

2. PREDMET JAVNEGA RAZPISA
Predmet razpisa je subvencioniranje malih komunalnih cistilnih naprav na poselitvenih obmocjih izven 
obmocij aglomeracij, zmogljivosti ciscenja do 50 populacijskih ekvivalentov (PE) na obmocju obcine Mirna. 
Obcina Mirna za namen subvencioniranja male komunalne cistilne naprave (v nadaljevanju: MKCN) 
zagotavlja proracunska sredstva za leto 2020 v visini 4.000,00 €. Visina subvencije za vsako MKCN znasa 
800,00 € za posamezno stanovanjsko oziroma vecstanovanjsko stavbo. V primeru ciscenja odpadnih voda iz 
vec stanovanjskih stavb z eno MKCN je do sredstev upravicena vsaka posamezna stavba, vendar ne vec kot 
do nabavne vrednosti MKCN brez DDV.

3. SPLOSNI POGOJI ZA PRIDOBITEV SREDSTEV:
• Na razpis se lahko prijavijo fizicne osebe, ki so lastnice stanovanjske ali vecstanovanjske stavbe izven 

aglomeracij, stojijo na obmocju obcine Mirna in imajo stalno prebivalisce v obcini Mirna.
• Obcina Mirna bo sofinancirala vloge skladno s Pravilnikom o subvencioniranju izgradnje malih 

cistilnih naprav na obmocju Obcine Mirna (UGSO, st. 19/2015 in 47/2016).

4. POSEBNI POGOJI ZA PRIDOBITEV SREDSTEV:
• Da objekt enostanovanjske ali vecstanovanjske stavbe lezi izven obmocja aglomeracij in da je v njem 

prijavljeno stalno bivalisce (MKCN mora biti izven obmocij poselitve znotraj katerih se predvideva 
izgradnja javne kanalizacije oz. izjeme po drugem odstavku tretjega clena zgoraj omenjenega 
Pravilnika. Dodatne informacije si vlagatelj pridobi pri obcinski upravi);

• MKCN kot gradbeni proizvod za ciscenje komunalne odpadne vode, mora ustrezati standardom in 
veljavni zakonodaji v Republiki Sloveniji. Strankam je lahko v pomoc seznam tipskih MKCN, ki 
razpolagajo z ustrezno dokumentacijo in ga objavlja Zbornica komunalnega gospodarstva 
(http://www.gzs.si/) ;

• pridobljeno veljavno gradbeno dovoljenje po Gradbenem zakonu (Uradni list RS, st. 61/17 in 72/17 - 
popr.)

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 vzorcem pogodbe;
2. potrdilo o vgradnji male komunalne cistilne naprave z zmogljivostjo, manjso od 50 PE (Javno 

podjetje Komunala Trebnje d.o.o.);
3. dokazila o nakupu in placilu MKCN na ime vlagatelja, iz katerega mora biti razvidna cena, da je bil 

nakup ze izveden, proizvajalec, vrsta in tip naprave;
4. dokazilo, da je objekt, za katerega se uveljavlja subvencioniranje MKCN, legalno zgrajen in
5. dokazilo, da je na naslovu zgoraj omenjenega objekta fizicne osebe, ki je hkrati lastnica objekta, 

prijavljeno stalno bivalisce.

6. ROK IN NACIN PRIJAVE:
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Zainteresirani prosilci morajo oddati vlogo na prijavnem obrazcu. Prijave oz. vloge je treba oddati ali poslati s 
priporoceno posto, na naslov: Obcina Mima, Glavna cesta 28, 8233 Mirna. Vlogo je treba poslati v zaprti 
kuverti, ki mora biti na sprednji strani oznacena z napisom »subvencije MKCN«. Na hrbtni strani kuverte 
mora biti oznacen 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 04.11.2020.

7. POSTOPEK OBRAVNAVE VLOG IN OBVESCANJE:
Vse prejete vloge bodo obravnavne po vrstnem redu prispetja. V vrstni red se uvrstijo izkljucno popolne ter 
pravocasno oddane vloge. V primeru, da vloga ni popolna skladno s pogoji in merili razpisa za sofinanciranje, 
bodo prosilci pozvani, da v roku 8 dni vlogo dopolnijo. Ce tega ne bodo storili, oziroma bo vloga kljub 
dopolnitvi se vedno nepopolna, bo vloga s sklepom zavrzena.

8. DELITEV SREDSTEV:
Sredstva se bodo odobrila po nacelu vrstnega reda popolne vloge, vendar najkasneje do porabe v ta namen 
zagotovljenih proracunskih sredstev. Upravicenci, ki so podali popolno vlogo v tekocem letu in zaradi porabe 
sredstev niso prejeli subvencije, imajo ob ponovni prijavi na naslednji razpis prednost v vrstnem redu. 
Upravicenci z obmocji, ki so po strukturi Operativnega programa odvajanja in ciscenja komunalne odpadne 
vode opredeljeni z dodatnim programom visje stopnje, imajo prednost pri dodelitvi 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 neresnicnih podatkov oziroma je prejemnik prekrsil druga dolocila pogodbe, je 
obcina upravicena zahtevati vracilo dodeljenih sredstev v enkratnem znesku. Prejemnik bo moral vrniti 
sredstva s pripadajocimi 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 
Obcine Mirna www.mirna.si. Zainteresirani prosilci lahko dvignejo razpisno dokumentacijo vsak delovni dan 
v casu uradnih ur tudi v sprejemni pisarni Obcine Mirna, Glavna cesta 28, 8233 Mirna.

Dodatne informacije v zvezi s tern razpisom lahko zainteresirani prosilci pridobijo na Obcini Mirna (Davorin 
Fink) na telefonski stevilki 059/083-806.

Stevilka: 430-0007/2020 
Datum: 5. 03. 2020

AObona Mirna 
panDusan SkerbisZvi
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