
Na podlagi Pravilnika o dodelitvi  nepovratnih finančnih sredstev za namen nakupa in vgradnje malih 
čistilnih naprav v Občini Ljubno (Ur.l. RS, št. 40/11 in 24/15) in Odloka o proračunu Občine Ljubno za 
leto 2017 (Ur.l. RS, št. 86/16) Občina Ljubno objavlja  
 

JAVNI RAZPIS 
ZA DODELITEV NEPOVRATNIH FINAN ČNIH SREDSTEV ZA NAMEN NAKUPA IN VGRADNJE 

MALIH ČISTILNIH NAPRAV V OB ČINI LJUBNO ZA LETO 2017 
 

Občina Ljubno bo v letu 2017 sofinancirala nakup in vgradnjo malih (individualnih ali skupinskih) 
čistilnih naprav velikosti do 50 PE na območju Občine Ljubno. 
 
Nepovratna sredstva se dodeli samo za nakup in vgradnjo malih čistilnih naprav na območjih, na 
katerih ni predvidene gradnje javnega kanalizacijskega sistema. 
 
1. Upravi čenci:   
Fizične osebe s stalnim prebivališčem na območju Občine Ljubno, ki bodo malo čistilno napravo 
vgradili v letu 2017. 
Čistilna naprava mora biti zgrajena izven območij, na katerih je predvidena izgradnja kanalizacije 
skladno z Operativnim programom odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v Republiki 
Sloveniji. Območja, na katerih je možno sofinanciranje izgradnje malih čistilnih naprav do 50 PE so 
navedena v prilogi I.  
 
2. Razpisana sredstva:   
Občina Ljubno razpisuje nepovratna sredstva v višini 10.000,00 EUR iz proračunske postavke 
1502/201 Sofinanciranje izgradnje malih čistilnih naprav na območju Občine Ljubno. Višina 
sofinanciranja je 250,00 EUR/PE (število oseb s prijavljenim stalnim bivališčem),  vendar  ne več kot 
50 % vrednosti investicije brez DDV. 
 
3. Vlogi za dodelitev sredstev mora biti priloženo:  

• predračun investicije; 
• izjava o nameravani vgradnji male čistilne naprave, ki ima certifikat oz. listino o skladnosti 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 (Ur.l. 
RS, št. 98/07); 

• dokazilo o lastništvu (izpisek iz zemljiške knjige) ali notarsko overjena služnostna pogodba, za 
lokacijo male čistilne naprave.  

 
4.  Rok za prijavo in obdelavo vlog:  
Vloga na razpis mora biti dostavljena na razpisnih obrazcih naročnika, z vsemi zahtevanimi prilogami. 
Razpisni obrazci so na voljo pri občinski upravi Občine Ljubno, vsak delovni dan v času uradnih ur in 
na spletni strani www.ljubno.si.  
Prijava mora biti oddana v zapečateni kuverti in jo je potrebno poslati na naslov: Občina Ljubno, Cesta 
v Rastke 12, 3333 Ljubno ob Savinji, s pripisom "NE ODPIRAJ - JAVNI RAZPIS - M ČN 2017". 
Na hrbtni strani ovitka mora biti označen polni naslov pošiljatelja. 
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji javnega razpisa. 
Rok za oddajo vloge je 30.09.2017. Vloge prispele po 30.09.2017 se uvrstijo na prednostno listo za 
prihodnje proračunsko obdobje.    
Če vloga ob vložitvi ni popolna, se vlagatelja pozove, naj vlogo v roku 8 dni dopolni. Če tega ne stori, 
oziroma je vloga klub dopolnitvi še vedno nepopolna, se vloga s sklepom zavrže. 
Postopek javnega razpisa in razdelitev sredstev vodi tričlanska komisija, ki jo imenuje župan Občine 
Ljubno. Vloge, ki ne bodo izpolnjevale zahtevanih pogojev, bodo izločene iz nadaljnje obravnave. 
Sredstva bodo dodeljena po vrstnem redu prispetja popolne vloge do porabe sredstev. Odločbo o 
dodelitvi nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo male čistilne naprave v letu 2017 izda občinska 
uprava na podlagi predloga komisije. Na podlagi odločbe bo z upravičenci sklenjena pogodba. 
 
5. Delitev sredstev:   
Sredstva se bodo odobrila po načelu prispetja popolne vloge, vendar najdlje do porabe načrtovanih 
sredstev. 
Popolne vloge, ki zaradi porabe proračunskih sredstev v tekočem letu ne bodo realizirane, se 
prenesejo v naslednje leto, ob upoštevanju vrstnega reda prispetja. 



 
6. Črpanje sredstev:   
Upravičenec lahko črpa sredstva na osnovi pogodbe, sklenjene med upravičencem in občino. Za 
črpanje sredstev je upravičenec do 30.11.2017 zavezan posredovati naslednje dokumente: 
- zahtevek, 
- certifikat oz. listino o skladnosti 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 (Ur. l. RS, št. 98/07, 30/10 in 98/15); 

- zapisnik o pregledu dokumentacije in naprave, ki ga opravita predstavnik JP Komunala Mozirje in 
lastnik naprave, 

- dokazilo o poravnanih stroških izgradnje (fotokopije plačanih računov in potrdil o plačilu).  
 
7. Dodatne informacije:   
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobite na Občini Ljubno, tel. št. 03/839-17-70, Radenko 
Tešanović. 
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