Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav in hišnih črpališč v Občini Straža
(Uradni list. RS št. 85/15) in Odloka o proračunu Občine Straža za leto 2017 (Uradni list RS, št. 85/16 in 18/17)
objavlja Občina Straža

JAVNI RAZPIS
za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih
čistilnih naprav in hišnih črpališč za komunalne odpadne vode v Občini Straža za leto 2017

1.

PREDMET JAVNEGA RAZPISA

Predmet javnega razpisa je subvencioniranje dela stroškov nakupa in vgradnje male komunalne čistilne naprave
velikosti do 50 populacijskih ekvivalentov (PE) oz. nakupa in vgradnje hišnega črpališča za komunalne odpadne
vode na območju Občine Straža.

2.

VIŠINA RAZPISANIH SREDSTEV

Občina Straža zagotavlja proračunska sredstva za predmet javnega razpisa v letu 2017 v višini 25.000 €.
Sredstva se bodo dodeljevala do porabe predvidenih proračunskih sredstev, potem se javni razpis zapre.

3.

UPRAVIČENCI DO SOFINANCIRANJA

3.1. MKČN
Do nepovratnih finančnih sredstev za namen sofinanciranja izgradnje MKČN so upravičeni lastniki oz.
solastniki obstoječih objektov na območju Občine Straža, ki imajo stalno prebivališče v Občini Straža, objekti
pa se nahajajo:
- izven aglomeracij (območij poselitev), kjer ni predvidena izgradnja javnega kanalizacijskega omrežja, v
objektu pa je prijavljeno stalno prebivališče;
- znotraj aglomeracij (območij poselitev), kjer zaradi nesorazmerno visokih stroškov izgradnje ni predvidena
izgradnja javnega kanalizacijskega omrežja.
3.2. Hišno črpališče
Do nepovratnih finančnih sredstev za namen sofinanciranja izgradnje hišnega črpališča so upravičeni lastniki
oz. solastniki obstoječih objektov na območju Občine Straža, ki imajo stalno prebivališče na območju Občine
Straža, objekti pa se nahajajo znotraj aglomeracij (območij poselitev), kjer ni možna izgradnja gravitacijskega
kanalizacijskega hišnega priključka.

4.

UPRAVIČENI STROŠKI IN VIŠINA DODELJENIH SREDSTEV

4.1. MKČN
Upravičeni stroški so stroški nakupa MKČN, gradbena in montažna dela vključno z DDV, razen izgradnja
hišnega priključka. Dejansko upravičeni stroški so upravičeni stroški, zmanjšani za višino komunalnega
prispevka, ki bi bil obračunan, če bi se objekt priključeval na javno kanalizacijsko omrežje. Višina dodeljenih
sredstev znaša do 100% dejansko upravičenih stroškov, vendar največ 1.000 €.
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4.2. Hišno črpališče
Upravičeni stroški so stroški nakupa črpališča (črpalke in črpalnega jaška), gradbena in montažna dela vključno
z DDV. Izgradnja hišnega priključka in tlačnega voda niso upravičeni stroški. Višina dodeljenih sredstev znaša
do 100% dejansko upravičenih stroškov, vendar največ 1.500 €. Pred priklopom na javno kanalizacijsko
omrežje mora biti v celoti poravnan komunalni prispevek za priklop na javno kanalizacijo.

5.

SPLOŠNI POGOJI IN OMEJITVE

Za pridobitev nepovratnih finančnih sredstev morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:
 MKČN oz. hišno črpališče in objekt, ki se z njima opremlja, morata biti zgrajena na območju Občine
Straža;
 objekt, ki se opremlja z MKČN oz. hišnim črpališčem, mora biti zgrajen v skladu z veljavnimi predpisi s
področja gradnje (imeti mora veljavno gradbeno dovoljenje oz. potrdilo o uporabnem dovoljenju na
podlagi določil 1. odstavka 197. člena ZGO-1);
 investitor za MKČN oz. hišno črpališče mora biti lastnik zemljišča, kjer se gradi MKČN oz. hišno
črpališče, oz. mora imeti pridobljeno pravico graditi;
 izvajalcu GJS mora biti omogočen neoviran dostop za praznjenje MKČN;
 ob zagonu MKČN oz. hišnega črpališča mora biti ukinjena obstoječa greznica v skladu s pogoji izvajalca
GJS;
 MKČN kot gradbeni proizvod za čiščenje komunalne odpadne vode mora ustrezati standardom RS;
 seznam MKČN, ki ustrezajo pogojem, objavlja Zbornica komunalnega gospodarstva na svoji spletni
strani (http://www.gzs.si/zbornica komunalnega gospodarstva/seznam tipskih malih komunalnih čistilnih
naprav);
 MKČN oz. hišno črpališče mora imeti pridobljeno pozitivno oceno obratovanja izvajalca GJS;
 investicija mora biti zaključena pred oddajo vloge za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev.

6.

VLOGA IN PRILOGE K VLOGI

Zainteresirani vlagatelji morajo oddati vlogo za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev na predpisanem
prijavnem obrazcu.
Obvezne priloge k vlogi so:
- veljavno gradbeno dovoljenje s pripadajočo projektno dokumentacijo, oz. potrdilo o uporabnem
dovoljenju na podlagi določil 1. odstavka 197. člena ZGO-1;
- račun o nakupu MKČN oz. hišnega črpališča in izvedenih gradbenih in montažnih delih, iz katerega
morajo biti razvidni upravičeni stroški investicije;
- dokazilo o plačilu računa za investicijo, ki je predmet subvencije;
- izjava izvajalca GJS o ustrezni ukinitvi obstoječe greznice;
- izjava izvajalca GJS s pozitivno oceno obratovanja MKČN oz. hišnega črpališča;

7.

ROK IN NAČIN PRIJAVE NA RAZPIS

Razpisna dokumentacija je od dneva objave razpisa do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine
Straža ali na sedežu Občine Straža vsak delovni dan v času uradnih ur. Informacije v zvezi z razpisom so na
voljo na telefonski številki 38-48-550.
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Vlogo je potrebno oddati osebno ali poslati po pošti na naslov: Občina Straža, Ulica talcev 9, 8351 Straža. Vlogo
je treba poslati v zaprti kuverti, ki mora biti na sprednji strani označena z napisom »Ne odpiraj – prijava na
razpis«.
Rok za oddajo vloge je 30.11.2017, oziroma do objave zaprtja javnega razpisa na spletni strani Občine Straža.

8.

POSTOPEK OBRAVNAVE VLOG, DODELITEV SREDSTEV IN OBVEŠČANJE

Vse prejete vloge bo obravnavala s strani župana imenovana komisija po vrstnem redu prispetja. Vloge, oddane
v tekočem mesecu, bodo obravnavane do 10. dne v naslednjem mesecu. V primeru, da vloga ob vložitvi ni
popolna, bo vlagatelj pozvan, da vlogo dopolni v roku 5 dni od prejema poziva. Če tega ne bo storil, bo vloga
kot nepopolna s sklepom zavržena.
O dodelitvi nepovratnih finančnih sredstev bo vlagatelj obveščen v 8-ih dneh po obravnavi vloge. Upravičencu
bodo sredstva izplačana po podpisu Pogodbe o sofinanciranju MKČN oz. hišnega črpališča in 15. dan po
pravnomočnosti odločbe o dodelitvi nepovratnih sredstev.

9.

NADZOR IN SANKCIJE

Nadzor nad porabo proračunskih sredstev lahko izvaja komisija, strokovna služba Občinske uprave ali Nadzorni
odbor Občine Straža. V primeru ugotovitve, da so bila sredstva dodeljena na podlagi neresničnih ali
zavajajočih podatkov v vlogi, če so bila pridobljena sredstva nenamensko porabljena ali je prejemnik
sredstev kršil določila pogodbe, je prejemnik sredstev dolžan vrniti prejeta sredstva iz naslova subvencij
vključno z zakonitimi obrestmi od dneva izplačila do dneva vračila sredstev. V primeru vračanja
proračunskih sredstev prejemnik ne more kandidirati za dodelitev proračunskih sredstev na občinskih
javnih razpisih v obdobju naslednjih dveh proračunskih let.

Župan Občine Straža
Dušan Krštinc, l.r.
Številka: 35403-4/2017-1
Straža, dne 10. 05. 2017
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