
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR

Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana T: 01 478 70 00
F: 01 478 74 25 
E: gp.mop@gov.si
www.mop.gov.si

1



Številka: 007-149/2021-2550-162
Datum: 10. 1. 2023

Zadeva: Razpisi iz naslova Načrta za okrevanje in odpornost

Spoštovani!

v dopisu št. 034-10/2022/3, z dne 9.1.2023 ste zaprosili za informacije glede okoljskih projektov 
pri javnih razpisih Ministrstva za okolje in prostor (v nadaljevanju: MOP) v okviru Načrta za 
okrevanje in odpornost (v nadaljevanju: NOO).

MOP je objavil dva javna razpisa, ki sta v teku: 
- Javni razpis za dodelitev sredstev na ukrepu: Zeleni prehod – Komponenta Čisto in varno 
okolje, podukrep: Izboljšanje ukrepov na področju ravnanja z vodo in okoljske infrastrukture (C1 
K3), Operacija: »Investicije v sisteme odvajanja in čiščenja odpadne vode, ki ležijo na manjših 
aglomeracijah od 2.000 PE« (C1 K3 IH) (Uradni list RS, št. 6/22, 58/22 in 135/22) in 
- Javni razpis za dodelitev sredstev ukrepu: Zeleni prehod – Komponenta Čisto in varno okolje, 
podukrep: Izboljšanje ukrepov na področju ravnanja z vodo in okoljske infrastrukture (C1 K3) za 
operacijo: »Investicije v vodovodne sisteme, ki oskrbujejo manj kot 10.000 prebivalcev« (C1 K3 
II) (Uradni list RS, št. 6/22, 58/22 in 135/22).

Vloge občin iz naslova NOO se pregledujejo po vrstnem redu prispetja. Ob tem pojasnjujemo, 
da po pravno – formalnem pregledu sledi natančen vsebinski pregled vlog, nato sledijo pozivi k 
dopolnitvi vlog, pregled dopolnitev, ter po potrebi usklajevanja, sestanki z občinami in šele nato 
sledi odločba o dodelitvi sredstev, uvrstitev pozitivne vloge v državni NRP in priprava pogodbe o 
sofinanciranju. Poleg navedenega se na  razpis prijavljajo pretežno male občine, ki niso 
upravičene do sredstev ali imajo slabo pripravljene projekte ter posledično vloge, kar še 
podaljša čas pregleda in izdajo odločb. Sofinanciranje je odobreno zgolj za vloge, ki so skladne 
z zahtevami javnega razpisa in tudi v okviru razpoložljivih sredstev javnega razpisa. Hkrati so to 
investicije, ki so vezane na posege v prostor in kot take dolgotrajnejše. 

Na NOO Pitne vode je bilo do 10. 1. 2023 prejetih 43 vlog, zavrnjenih ali zavrženih 9 vlog in 
izdanih 17 pozitivnih odločb. Na NOO pitne vode ni vlog, ki ne bi bile pregledane, v 
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pregledovanju, dopolnjevanju ali ponovnem dopolnjevanju. V tem trenutku je takih vlog kar 17, 
predvsem zaradi vsebinsko slabo pripravljenih vlog.

Na NOO Kanalizacija je bilo do 10. 1. 2023 prejetih 86 vlog, zavrnjenih ali zavrženih 12 vlog in 
izdanih 20 pozitivnih odločb. Trenutno je v pregledu vloga št. 44, v prvi ali drugi dopolnitvi  je 15 
vlog. 
  
Na vsako vprašanje občin smo odgovorili ali pripravili ustrezno pojasnilo, občine so bile o stanju 
ažurno obveščene.

V kolikor je sestanek potreben, nas obvestite po e – pošti na naslov  tanja.klemenc-
sekuti@gov.si in bomo uredili termin.

S spoštovanjem,

Pripravila:
Tanja Klemenc Sekuti

              Bojan Dejak
          Generalni direktor
Direktorata za vode in investicije
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