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Poročilo o dodelitvi nepovratnih finančnih sredstev na podlagi javnega razpisa za izgradnjo malih komunalnih 
čistilnih naprav za obstoječe stanovanjske objekte v Mestni občini Velenje za leto 2022 

 

Delovna skupina v sestavi Mirjam Britovšek, vodja, in člani: Anton Brodnik, Gašper Koprivnikar, Drago Kolar, Bojana 
Žnider, Zdenka Gradišnik in Nataša Uranjek, ki je bila imenovana s sklepom št. 3541-0001/2022 z dne 15. 3. 2022, je 
pregledala pripravljen javni razpis, ki je bil objavljen na spletnih straneh MOV dne 7. 4. 2022. Vloge je bilo možno 
oddati do vključno 31. 8. 2022.  

Predsednikom KS, ki ležijo na območjih, kjer je potrebno zgraditi male komunalne čistilne naprave, smo poslali 
pobudo za izvedbo obveščanja in osveščanja o potrebi izgradnje MKČN, vendar ni bilo zanimanja za organiziranje 
tovrstnih predstavitev po krajevnih skupnostih, saj so bile organizirane že v preteklih letih.  

Delovna skupina je dne 2. 9. 2022 pregledala devet vlog, ki so prispele na javni razpis za dodelitev sredstev v letu 
2022. Določene podatke je delovna skupina pridobila iz evidenc KPV, d. o. o.  (plačevanje okoljske dajatve za 
obremenjevanje voda z odpadnimi vodami, soglasja za novogradnje). Delovna skupina je pregledala vloge na podlagi 
kriterijev pravilnika. Za nepopolne vloge je postavila rok za dopolnitev do 20. 10. 2022.  Pravilno dopolnjene so bile 
štiri vloge. V letu 2022 smo skupaj odobrili pet popolnih vlog. 

Zahtevki za izplačilo in pogodbe o dodelitvi za vse vlagatelje, katerih vlogam se je ugodilo, so bile oddane v UJFSZ do 
23. 11. 2022. 

Višina odobrenih sredstev je skladno z razpisom 1.500,00 EUR na obstoječ stanovanjski objekt. Sredstva so bila 
planirana na proračunski postavki 40215086- Naložbe – čiščenje odpadnih voda. Za sofinanciranje se je porabilo 
7.500,00 EUR. Sredstva so bila do konca proračunskega leta 2022 nakazana na račune tistih vlagateljev, ki so na 
razpisu uspeli pridobiti sredstva. 

 

Pripravila:  

Mirjam BRITOVŠEK, vodja delovne skupine, l. r. Anton BRODNIK, vodja Urada za komunalne dejavnosti, l. r. 
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