OBČINA MORAVČE
Občinska uprava
Tr Vegova ulica 9, 1251 Moravče

tel.01/724-71-40, fax 01/723-10-35
E-mail: obcina@moravce.si

Na podlagi 7. člena Pravilnika o dodelitvi nepovratnih finančnih sredstev za namen nakupa in
vgradnje malih čistilnih naprav v občini Moravče (Uradni vestnik Občine Moravče, št. 03/17)
Občina Moravče objavlja:
JAVNI RAZPIS
za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za namen nakupa in vgradnje malih
komunalnih čistilnih naprav v občini Moravče v letu 2019
I.
NAROČNIK JAVNEGA RAZPISA:
Naročnik javnega razpisa je Občina Moravče, Vegova ulica 9, 1251 Moravče.
II.
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
ekvivalentov (PE) na območju občine Moravče. Populacijska enota oziroma populacijski
ekvivalent (PE) je enota za obremenjevanje vode, ki ustreza onesnaževanju, katerega povzroči en
prebivalec na dan.
III. UPRAVIČENCI
Za sofinanciranje po tem razpisu lahko zaprosijo fizične osebe, s stalnim prebivališčem v
občini, ki imajo dokazila o načrtovani gradnji objekta za čiščenje komunalne odpadne vode,
skladno s pogoji javnega razpisa.
IV.
VIŠINA SREDSTEV
Sredstva so zagotovljena na proračunski postavki 052215 Subvencioniranje hišnih čistilnih
naprav, konto 431400 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom
V.

RAZPISNI POGOJI in MERILA ZA DODELITEV FINANČNIH
SREDSTEV
1. Čistilna naprava mora imeti certifikat oziroma listino o skladnosti izdelka z zahtevami glede
doseganja mejnih vrednosti parametrov odpadnih vod, kot jih predpisuje Uredba o odvajanju
in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15).
2. Čiščenje komunalne odpadne vode v mali komunalni čistilni napravi mora biti skladno z
določili 4. člena Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz malih komunalnih
čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 98/07 in 30/10) glede ustreznosti čiščenja v mali
komunalni čistilni napravi;
3. Čistilna naprava mora biti izven območij naselij, znotraj katerih se predvideva izgradnja
kanalizacije;
4. Lokacija objekta mora biti poznana, vlagatelji morajo razpolagati z lastniško pravico oziroma
morajo predhodno skleniti služnostno pogodbo, overjeno pri notarju;
5. Čiščenje komunalne odpadne vode v mali komunalni čistilni napravi mora biti skladno z
ostalimi določbami Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS,
št. 98/15).
6. Upravičenci lahko pridobijo sredstva za isto naložbo le enkrat. Kolikor je upravičenec že
prejel javna sredstva za isti namen, do sredstev po tem razpisu ni upravičen.
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7. Do subvencije niso upravičeni investitorji objektov, kjer je bila gradnja MČN pogoj za izdajo
gradbenega dovoljenja.
V primeru povezovanja lastnikov večstanovanjske stavbe oziroma večstanovanjskih hiš na
skupno čistilno napravo, morajo vsi lastniki večstanovanjske hiše oz. posamezne stanovanjske
hiše, priključene na skupno čistilno napravo, podati skupno vlogo za dodelitev sredstev.
Upravičenci, ki bodo za več objektov postavili skupno malo komunalno čistilno napravo, morajo
priložiti podpisan medsebojni dogovor vseh uporabnikov MKČN, ki ni časovno omejen in
določiti osebo, ki bo zadolžena za upravljanje MKČN ter kateremu upravičencu se nakažejo
sredstva za prvo enoto.
VI.
VSEBINA RAZPISNE DOKUMENTACIJE
Upravičenec mora vložiti vlogo (izpolnjen obrazec z zahtevanimi prilogami).
Razpisna dokumentacija je od dneva objave javnega razpisa do izteka prijavnih rokov dosegljiva
na spletni strani Občine Moravče www.moravce.si. Zainteresirani prosilci lahko dvignejo
razpisno dokumentacijo v času uradnih ur tudi v vložišču Občine Moravče, Vegova ulica 9, 1251
Moravče.
VII. ROK IN NAČIN PRIJAVE
Zainteresirani prosilci lahko oddajo vloge-prijavne obrazce za dodelitev finančnih sredstev
skladno s Pravilnikom, do porabe sredstev oz. najkasneje do 30. oktobra 2019.
Prijave oziroma vloge je potrebno oddati osebno na vložišču Občine Moravče ali poslati s
priporočeno pošto na naslov:
Občina Moravče, Vegova ulica 9, 1251 Moravče.
Vlogo je potrebno oddati oziroma poslati v zapečatenem ovitku, ovitek pa mora biti na sprednji
strani označen z napisom »NE ODPIRAJ-MČN 2019«. Na hrbtni strani ovitka mora biti
označen polni naslov vlagatelja.
VIII. POSTOPEK OBRAVNAVE VLOG in OBVEŠČANJE O IZIDU RAZPISA
Vse prejete vloge bo obravnavala tri članska komisija, ki jo imenuje župan. Odpiranje vlog ni
javno. Komisija bo vsak začetek meseca odpirala vloge, ki bodo prispele v preteklem koledarskem
mesecu, do porabe sredstev v proračunu. 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.
Občina Moravče bo vse prosilce 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.
Komisija bo upoštevala pri oblikovanju seznama prejemnikov proračunskih sredstev datum
prispelih popolnih vlog. Sredstva se dodeljujejo enkrat letno do porabe finančnih sredstev
sprejetega proračuna. Popolne vloge vlagateljev, ki zaradi porabe finančnih sredstev v tekočem
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proračunskem letu ne bodo realizirane, se prenesejo v naslednje leto, ob upoštevanju vrstnega
reda prispelosti.
IX.
DODATNE INFORMACIJE
Dodatne informacije v zvezi s tem razpisom lahko zainteresirani pridobijo na Občini Moravče,
pri Luku Djoroviču, tel. št. 01/ 724 71 49.
OBČINA MORAVČE
Dr. Milan Balažic, župan, l.r.
Datum: 20.6.2019
Številka: 430-0100/2019-1
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