
Na podlagi 6. člena Pravilnika o dodelitvi nepovratnih finančnih sredstev za namen nakupa in vgradnje malih
komunalnih čistilnih naprav v občini Lukovica (Uradni vestnik Občine Lukovica, št. 5/2015) Občina Lukovica

objavlja:

JAVNI RAZPIS

Za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za namen nakupa in vgradnje malih
komunalnih čistilnih naprav v občini Lukovica v letu 2018

I. PREDMET JAVNEGA RAZPISA

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje nakupa in vgradnje malih (individualnih ali skupinskih) čistilnih naprav
za čiščenje komunalne odpadne vode, zmogljivosti čiščenja do 50 populacijskih enot (PE) na območju občine
Lukovica.

Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode (Uradni list RS, št. 88/11, 8/12 in 108/13)
določa  zahteve  odvajanja  in  čiščenja  komunalne  odpadne  in  padavinske  vode,  ki  morajo  biti  izpolnjene  pri
opravljanju storitev obvezne lokalne javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode.
Pravilnik  o dodelitvi  nepovratnih finančnih sredstev  za namen nakupa in vgradnje  malih komunalnih čistilnih
naprav v Občini Lukovica (Uradni vestnik Občine Lukovica št. 5, str. 274) določa postopek za dodelitev sredstev,
zagotovljenih v proračunu Občine Lukovica. 

II. RAZPISNI POGOJI ZA DODELITEV FINANČNIH SREDSTEV

A) SPLOŠNI POGOJI ZA PRIDOBITEV SREDSTEV
1. Na razpis se lahko prijavijo fizične osebe s stalnim prebivališčem v Občini Lukovica in dokazili o načrtovani

gradnji objekta za čiščenje komunalne odpadne vode, skladno s pogoji javnega razpisa.
2. Občina Lukovica bo sofinancirala vloge skladno s Pravilnikom o dodelitvi nepovratnih finančnih sredstev za

namen  nakupa  in  vgradnje  malih  komunalnih  čistilnih  naprav  v  Občini  Lukovica  (Uradni  vestnik  Občine
Lukovica, št. 5/2015). Sredstva so zagotovljena v proračunu Občine Lukovica za leto 2018 v višini 10.000,00
EUR.

B) POSEBNI POGOJI ZA PRIDOBITEV SREDSTEV
1. Objekt  enostanovanjske ali  večstanovanjske stavbe mora biti  izven območja aglomeracij,  za  katere mora

Občina Lukovica zagotoviti odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod z javnim kanalizacijskim sistemom
in javno čistilno napravo.

2. Lokacija  objekta  mora  biti  poznana,  vlagatelji  morajo  razpolagati  z  lastninsko  pravico  oziroma  morajo
predhodno skleniti služnostno pogodbo, overjeno pri notarju.

3. Čistilna naprava mora imeti certifikat oziroma listino o skladnosti izdelka z zahtevami glede doseganja mejnih
vrednosti parametrov odpadnih vod, kot jih predpisuje Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz
malih komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 98/07 in 30/10).

III. VSEBINA RAZPISNE DOKUMENTACIJE

1. Vloga – prijavni obrazec
Vsebina vloge zajema izpolnjen obrazec z osnovnimi podatki prosilca, objekta, velikosti mKČN ter obvezne priloge
(izpisek iz zemljiške knjige ali notarsko overjeno služnostno pogodbo, za lokacijo mKČN).
2. Vzorec pogodbe
Vlogi je potrebno priložiti vzorec pogodbe o sofinanciranju nakupa in vgradnje male komunalne čistilne naprave in
ga izpolniti, na vsaki strani parafirati in podpisati.
3. Zahtevek za sofinanciranje
Vlogi je potrebno priložiti izpolnjen zahtevek za sofinanciranje z navedenimi prilogami. 



Razpisna dokumentacija je od dneva objave javnega razpisa do izteka prijavnih rokov dosegljiva na spletni strani
Občine Lukovica  www.lukovica.si.  Vlagatelji  lahko prevzamejo razpisno dokumentacijo tudi  v tajništvu Občine
Lukovica, Stari trg 1, 1225 Lukovica.

IV. ROK IN NAČIN PRIJAVE
Vloge za dodelitev finančnih sredstev v letu 2018 je potrebno vložiti  najkasneje do  22. avgusta 2018,  do
12:00.

Prijavo oziroma vlogo je potrebno oddati v tajništvu Občine Lukovica ali poslati s priporočeno pošto na naslov:
Občina Lukovica, Stari trg 1, 1225 Lukovica.

Upoštevane bodo samo vloge, ki bodo prispele do navedenega datuma in ure na sedež Občine.

Vlogo je potrebno oddati oziroma poslati v zapečatenem ovitku, ovitek pa mora biti  na sprednji
strani označen z napisom »NE ODPIRAJ - mKČN 2018«. Na hrbtni strani ovitka mora biti označen
polni naslov vlagatelja.

 

V. POSTOPEK OBRAVNAVE VLOG
Vse prejete vloge bo obravnavala tri članska komisija, ki jo s sklepom imenuje župan. Odpiranje vlog ni javno.
Upoštevale se bodo izključno v celoti izpolnjene vloge ter pravočasno oddane vloge, na priloženem obrazcu.

V primeru, da vloga ni popolna skladno s pogoji in merili javnega razpisa za sofinanciranje, bodo prosilci pozvani,
da v roku 8 dni vlogo dopolnijo. Če tega ne bodo storili, oziroma bo vloga kljub dopolnitvi še vedno nepopolna, bo
vloga s sklepom zavržena.

VI. DATUM ODPIRANJA VLOG IN OBVEŠČANJE O IZIDU RAZPISA
Občina Lukovica bo vse vlagatelje obvestila o izidu javnega razpisa najkasneje v roku 15 dni od dne, ko komisija
pripravi  predlog  dodelitve  proračunskih  sredstev.  Z  upravičenci  bodo  sklenjene  pogodbe,  v  katerih  bodo
opredeljeni pogoji in način koriščenja proračunskih sredstev.

VII. DODATNE INFORMACIJE
Dodatne informacije v zvezi s tem javnim razpisom lahko zainteresirani  vlagatelji oziroma prosilci pridobijo na
Občini Lukovica, pri Urošu Drobežu, tel. št. 01/729 63 16.

številka: 354-0034/2018-1
datum: 11. maj 2018

OBČINA LUKOVICA
        župan 
   Matej KOTNIK

http://www.lukovica.si/

