
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR

Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana T: 01 478 74 00
F: 01 478 74 25 
E: gp.mop@gov.si
www.mop.gov.si



POTRJENPOTRJEN

Št. zadeve: 35405-196/2021-2550-69

Datum: 26. 4. 2022

JAVNI POZIV

za sofinanciranje izdelave strokovnih podlag, študij in dokumentacije za 
monosežigalnice blat komunalnih in skupnih čistilnih naprav

1. NAMEN JAVNEGA POZIVA

Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska c. 48, 1000 Ljubljana, poziva potencialne prijavitelje, da v 
predpisanem roku oddajo prijavo za sofinanciranje projektne dokumentacije, študij in strokovnih podlag 
za naprave za termično predelavo odpadnega blata iz komunalnih in skupnih čistilnih naprav (BKČN, 
odpadek št. 19 08 05) z območjem za skladiščenje pepela, za poznejšo snovno predelavo (rekuperacijo) 
fosforja iz s fosforjem bogatega pepela (v nadaljnjem besedilu: monosežigalnice BKČN). 

2. PRAVNA PODLAGA ZA IZVEDBO JAVNEGA POZIVA

Sredstva za sofinanciranje bodo dodeljena po Pravilniku o postopkih za izvrševanje proračuna (Uradni 
list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16 in 11/22). Sredstva javnega poziva so 
načrtovana v skladu s 182. členom Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/22) in z  Odlokom o 
Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v obdobju 2021–2023 (Uradni list RS, št. 
101/21, 44/22 – ZVO-2 in 49/22) na ukrepu 'Razogljičenje, emisije toplogrednih plinov, ukrepi na 
področju gozdarstva, kmetijstva in odpadkov - Predelava odpadnega blata iz komunalnih in skupnih 
čistilnih naprav'.

3. PREDMET JAVNEGA POZIVA

Javni poziv je namenjen  sofinanciranju izdelave projektne dokumentacije, študij in strokovnih podlag 
za naprave za termično predelavo odpadnega blata iz komunalnih in skupnih čistilnih naprav (BKČN, 
odpadek št. 19 08 05) z območjem za skladiščenje pepela, za poznejšo snovno predelavo (rekuperacijo) 
fosforja iz s fosforjem bogatega pepela (v nadaljnjem besedilu: monosežigalnice BKČN).

Predmet sofinanciranje je izdelava dokumentacije za: 
- umestitev monosežigalnic BKČN v prostor ter



POTRJENPOTRJEN

- pridobitev pravnomočnega gradbenega dovoljenja za izgradnjo monosežigalnic BKČN.

V zvezi z naročanjem storitev, ki so predmet sofinanciranja po tem javnem pozivu mora prejemnik 
sredstev upoštevati veljavne predpise, ki veljajo za predmet javnega poziva: 

- Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št.44/22) s podzakonskimi predpisi.
- Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17, 199/21 – ZUreP-3 in 20/22 – odl. US),
- Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 61/17, 72/17 – popr., 65/20, 15/21 – ZDUOP in 199/21 – 

GZ-1),
- Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju 

javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16),
- Uredba o odpadkih (Uradni list RS, št. 37/15, 69/15 in 129/20),
- Izvedbeni sklep komisije (EU) 2019/2010z dne 12. novembra 2019 o določitvi zaključkov o 

najboljših razpoložljivih tehnikah (BAT) za sežiganje odpadkov na podlagi Direktive 2010/75/EU 
Evropskega parlamenta in Sveta o industrijskih emisijah.

ter veljavne postopkovne predpise, ki urejajo oddajo javnih naročil.

4. OSNOVNI POGOJI ZA PRIJAVO NA JAVNEM POZIVU 

Na javni poziv lahko prijavi lokalna skupnost na območju Republike Slovenije s samostojno vlogo ali več 
lokalnih skupnosti na območju Republike Slovenije s skupno vlogo.

4.1. Pogoji za uvrstitev v izbor, ki jih morajo prijavitelji izpolnjevati:

1. s strani upravičenega prijavitelja pravočasno prispela, pravilno označena in popolna vloga (vloge z 
vsemi zahtevanimi prilogami)

2. do sofinanciranja je upravičena izdelava dokumentacije, študij in strokovnih podlag za  
monosežigalnice BKČN, s skupno kapaciteto naprave minimalno 3MW termične moči vhodnega 
goriva. 

Prijavitelj za izkazovanje doseganja termične močivhodnega goriva naprave 3MW vlogi priloži 
seznam čistilnih naprav, od katerih bo prevzemal blato in pisma o nameri upravljavcev čistilnih 
naprav, da bodo zagotovili navedene količine blata svojih čistilnih naprav. 

Termično moč bo sofinancer preverjal tudi tekom vseh faz postopka in bo pogoj za dodelitev 
sredstev sofinanciranja. 

3. iz prijave mora izhajati, da ima prijavitelj ustrezno načrtovana finančna sredstva

Prijavitelja za izkazovanje ustreznosti načrtovanih finančnih sredstev prijavi priloži predlog 
Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za napravo za termično predelavo 
odpadnega blata iz komunalnih in skupnih čistilnih naprav (BKČN, odpadek št. 19 08 05) z 
območjem za skladiščenje pepela za poznejšo snovno predelavo (rekuperacijo) fosforja iz, s 
fosforjem bogatega, pepela (v nadaljnjem besedilu: monosežigalnice BKČN). Iz predloga DIIP 
morajo biti razvidni tudi vsi potrebni izračuni stroškov za izdelavo dokumentacije, študij in strokovnih 
podlag za umestitev monosežigalnic BKČN v prostor ter pridobitev gradbenega dovoljenja za 
izgradnjo monosežigalnic BKČN.

5. RAZPOLOŽLJIVA SREDSTVA, DELEŽ  IN NAČIN SOFINANCIRANJA

Razpoložljiva sredstva sofinanciranja vseh vlog skupaj znašajo 7.000.000,00 EUR.
Upravičeni stroški:
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Izdelava študij, projektne dokumentacije, prostorskega akta, strokovnih podlag potrebnih za izdelavo 
dokumentacije in okoljskih poročil za monosežigalnice blat komunalnih in skupnih čistilnih naprav s 
katerih se prevzema BKČN za doseganje minimalne kapacitete 3MW termične moči vhodnega goriva.

Neupravičeni stroški:
Vsi posredni stroški izdelave dokumentacije, prostorskega akta in strokovnih podlag potrebnih za 
izdelavo dokumentacije in okoljskih poročil za monosežigalnice BKČN, s katerih se prevzema BKČN 
minimalno kapacitete 3MW termične moči vhodnega goriva, kot npr. stroški nakupa zemljišč, promocije 
projekta, pogostitev.

Vsi stroški dokumentacije, prostorskega akta in strokovnih podlag potrebnih za izdelavo dokumentacije 
in okoljskih poročil za monosežigalnice blat komunalnih in skupnih čistilnih naprav, katerih minimalna 
kapaciteta ne bo dosegla 3MW termične moči vhodnega goriva.

Delež in način financiranja:
Ministrstvo za okolje in prostor bo sofinanciralo do 50 % upravičenih stroškov, dejanski odstotek in 
vrednost sofinanciranja bosta določena glede na skupno vrednost zaprošenih sredstev iz vlog, ki bodo 
izpolnjevale vse razpisane pogoje za uvrstitev v izbor (točka 4.1 javnega poziva).

V primeru, da bodo razpoložljiva sredstva sofinanciranja nižja od skupne vrednosti zaprošenih sredstev 
iz vlog, ki se bodo uvrstile v izbor, bodo prijavitelji, na podlagi Sklepa o določitvi deleža  in vrednosti 
sofinanciranja, s katerimi se bo vsem prijaviteljem proporcionalno znižal znesek in delež sofinanciranja, 
pozvani k predložitvi sklepa o sprejemu DIIP, prilagojenega na novo višino deleža sofinanciranja.

V primeru, da bodo razpoložljiva sredstva sofinanciranja zadoščala za izplačilo zaprošenih sredstev iz 
vlog, ki se uvrstijo v izbor, bodo prijavitelji pozvani k predložitvi sklepa o sprejemu DIIP, skladnega z 
razpisanim deležem sofinanciranja.

Pravočasno predložen sklep o sprejemu DIIP z zaključeno finančno konstrukcijo je pogoj za izdajo 
Sklepa o sofinanciranju izdelave strokovnih podlag, študij in dokumentacije za monosežigalnice blat 
komunalnih in skupnih čistilnih naprav ter za sklenitev pogodbe o sofinanciranju.

Po izboru in podpisu pogodbe se bodo izplačila izvršila v treh (3) fazah:

1. FAZA:  izdelava Študije izvedljivosti  (do 15 % dodeljenih stroškov sofinanciranja),
2. FAZA: sklep o sprejetem prostorskem aktu umestitve objekta (do 50 % dodeljenih stroškov 

sofinanciranja),
3. FAZA: pridobitev pravnomočnega gradbenega dovoljenja (35 % dodeljenih stroškov sofinanciranja).

Neporabljena sredstva iz posamezne faze se lahko prenesejo za sofinanciranje naslednje faze.

6.  TRAJANJE FINANCIRANJA

Viri financiranja so zagotovljeni do 15. 11. 2023. Sofinancer se ne zavezuje financirati izdelave 
strokovnih podlag, študij in dokumentacije za monosežigalnice blat komunalnih in skupnih čistilnih 
naprav, za katere prijavitelj ne predloži sofinancerju ustreznega računa do 15. 11. 2023.

Sofinancer si pridržuje možnost, da skrajni rok financiranja z aneksom k pogodbi podaljša, v kolikor 
bodo za to načrtovana sredstva v skladu za podnebne spremembe, vendar ne za dlje kot do 1. 1. 2025. 
Skupna vrednost sofinanciranja se z aneksom ne more povečati.

7. ROKI 
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7.1. Rok za prejem vloge

Vloge morajo prispeti v Glavno pisarno Ministrstva za okolje in prostor, Dunajska c. 48, 1000 Ljubljana, 
najkasneje do 25. maja 2022 do 12.00 ure.

7.2. Datum odpiranja vlog 

Odpiranje vlog bo 26. maja 2022 ob 10.00 uri, na naslovu: Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska c. 
48, Ljubljana. Vloge se bodo odpirale po vrstnem redu predložitve oz. dospetja. Odpiranje vlog bo javno.

7.3. Rok za obvestilo o izbiri 

Sofinancer bo izdal sklepe o sofinanciranju izdelave strokovnih podlag, študij in dokumentacije za 
monosežigalnice blat komunalnih in skupnih čistilnih naprav ter za sklenitev pogodbe o sofinanciranju 
predvidoma v  roku 30 dni od odpiranja vlog. 

8. DOKUMENTACIJA, ROK IN NAČIN PRIJAVE NA POZIV

Javni poziv bo objavljen na spletni strani ministrstva www.mop.gov.si v rubriki Javne objave. Sofinancer 
bo vse nadaljnje spremembe in dopolnitve dokumentacije, odgovore na vprašanja in ključne informacije 
objavil na svoji spletni strani.
Rok za podajo vprašanj je do 16. maja 2022. Odgovori bodo objavljeni do 18. maja 2022.

Za dodatne informacije v zvezi s pozivom lahko prijavitelj posreduje pisna vprašanja na naslov: 
gp.mop@gov.si, zadeva »za javni poziv za sofinanciranje projektne dokumentacije, študij in strokovnih 
podlag za monosežigalnice 2022«.

Vloga na poziv mora vsebovati:

- Izpolnjen obrazec vloge – priloga 1,

- Projektno nalogo za izdelavo dokumentacije, študij in strokovnih podlag za umestitev monosežigalnic 
z območjem za skladiščenje pepela v prostor; dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja 
in investicijske dokumentacije skladno z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo 
investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16) za 
izgradnjo monosežigalnic s terminskim planom izdelave – priloga 2,

- predlog Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za napravo za termično predelavo 
odpadnega blata iz komunalnih in skupnih čistilnih naprav (BKČN, odpadek št. 19 08 05) z območjem 
za skladiščenje pepela za poznejšo snovno predelavo (rekuperacijo) fosforja iz, s fosforjem 
bogatega, pepela (v nadaljnjem besedilu: monosežigalnice BKČN), izdelan skladno z Uredbo o 
enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ 
(Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16) – priloga 3,

- izpolnjen vzorec pogodbe – priloga 4 in

- izjava o strinjanju prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju pogojev in pisma o nameri upravljavcev 
čistilnih naprav, da bodo zagotovili navedene količine blata svojih čistilnih naprav - priloga 5. 

Vse zgoraj navedene obvezne sestavine vloge morajo biti podpisane in žigosane. V kolikor prijavitelj v 
pravnem prometu ne uporablja žiga, naj to navede v vlogi.
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Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici, na kateri mora biti navedeno:
- na prednji strani vidna oznaka "Ne odpiraj – vloga – poziv monosežig BKČN ",

- na hrbtni strani naziv in naslov prijavitelja. 

9. OSTALO

Prispele vloge bodo obravnavane v skladu z določili Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna 
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16 in 11/22). Vloge 
bodo odprte in pregledane glede na razpisana določila predmetnega javnega poziva.

V primeru, da je vloga nepopolna, bo prijavitelj s strani sofinancerja pozvan, da vlogo v zahtevanem 
roku dopolni. V primeru, da prijavitelj v danem roku ne dopolni vloge, ali če bo nepopolna tudi po 
zahtevani dopolnitvi, se vloga zavrže.

Prejemnikom sredstev bodo posredovani obrazloženi sklepi o sofinanciranju izdelave strokovnih podlag, 
študij in dokumentacije za monosežigalnice blat komunalnih in skupnih čistilnih naprav, skupaj s 
pozivom k podpisu pogodbe. Vsi prijavitelji vlog, ki ne bodo izbrani, bodo z obrazloženim sklepom 
obveščeni o odločitvi glede dodelitve sredstev. 

Prijavitelj vloge lahko vloži pritožbo na Ministrstvo za okolje in prostor v roku 8 dni od prejema sklepa 
oziroma obvestila. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodbe z izbranim prejemnikom. Pritožnik mora 
natančno opredeliti razloge, zaradi katerih je pritožba vložena. 

 mag. Andrej VIZJAK
       MINISTER                             
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