I. VSEBINA RAZPISA

Sofinanciranje nakupa in vgradnje malih čistilnih naprav za komunalne
odpadne vode

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine
Majšperk (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 53/2014, 51/2016 in 15/2017) in Odloka o proračunu
Občine Majšperk za leto 2017 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 62/2016) Občina Majšperk,
Majšperk 39, 2322 Majšperk objavlja:

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav
v Občini Majšperk v letu 2017
I.

PREDMET RAZPISA

Predmet razpisa je sofinanciranje malih čistilnih naprav za komunalne odpadne vode do 50 PE
(populacijskih enot) v Občini Majšperk.
II.

SPLOŠNI POGOJI ZA PRIDOBITEV SREDSTEV

Splošni pogoji kandidiranja:
1. Upravičenci po tem razpisu so:
- lastniki (fizične ali pravne osebe) stanovanjskih objektov s stalnim prebivališčem v Občini
Majšperk oziroma registracija na naslovu v Občini Majšperk (za pravne osebe).
- lastniki – investitorji novih stanovanjskih objektov na območju Občine Majšperk, kateri še
nimajo prijavljenega stalnega prebivališča v naši občini.
2. Pogoji za pridobitev sofinanciranja pri izgradnji male čistilne naprave:
- objekt enostanovanjske ali večstanovanjske stavbe leži izven območja, kjer je že
zgrajena javna kanalizacija.
- objekt ima veljavno gradbeno dovoljenje za stanovanjski objekt zgrajen po letu 1967 ali
potrdilo za stanovanjski objekt zgrajen pred letom 1967,
- mala komunalna čistilna naprava mora imeti certifikat oziroma listino o skladnosti izdelka
z zahtevami glede doseganja mejnih vrednosti parametrov odpadnih vod, kot jih
predpisuje 5. člen Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih
čistilnih naprav (Ur. l. RS, št. 98/2007, 30/2010),
- lokacija postavitve male komunalne čistilne naprave omogoča dostop in neovirano
praznjenje,
- upravičenec razpolaga z zemljiščem, na katerem načrtuje postavitev male čistilne
naprave,
- upravičenec za isto naložbo ni prejel javnih sredstev za isti namen.
3. Pri gradnji skupne čistilne naprave večih upravičencev je potrebno predložiti medsebojni
dogovor vseh upravičencev, ki imajo namen zgraditi skupno čistilno napravo, ki določa
lokacijo čistilne naprave in delitev stroškov obratovanja, ter osebe zadolžene za upravljanje
male komunalne čistilne naprave. Dogovor ne sme biti časovno omejen, podpisi
upravičencev pa morajo biti upravno overjeni na Upravni enoti (lahko uporabite vzorec v
vlogi).

4. Deleži sofinanciranja:
Na osnovi 7. člena Pravilnika o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav na območju
Občine Majšperk so določene naslednje višine pomoči:
- največ 1.200,00 EUR oziroma do 80 % upravičenih stroškov za postavitev male
komunalne čistilne naprave s kanalizacijo.
- za povezovanje več stanovanjskih stavb na eno čistilno napravo do 1.200,00 EUR na
stanovanjski objekt, vendar največ do 80 % upravičenih stroškov.
5. Točkovanje vlog:
Vloge se obravnavajo po vrstnem redu prispetja. Prednost imajo lastniki objektov na
vodovarstvenem področju (aglomeracija Sestrže in Podlože) in sicer se točkuje:
Popolna vloga
Vodovarstveno območje
Skupno število točk

III.

90 točk
10 točk
100 točk

VIŠINA SREDSTEV

Sredstva za sofinanciranje malih čistilnih naprav so zagotovljena v proračunu Občine Majšperk za
leto 2017, na proračunski postavki 34. 3. 3. – sofinanciranje malih čistilnih naprav, konto 431400 v
višini 18.711,67 EUR.
Skupna višina sredstev iz prvega odstavka te točke se lahko spremeni v primeru spremembe v
proračunu zagotovljenih sredstev.
IV.

UPRAVIČENI STROŠKI

Upravičeni stroški so stroški, ki so nastali od 1.1.2014 do oddaje vlog in se jih izkazuje s kopijami
originalnih plačanih računov.
V primeru sofinanciranja po predračunu dobavitelja male komunalne čistilne naprave in izvajalca za
vgradnjo le-te, občina sofinancira nakup in vgradnjo neposredno na račun dobavitelja oziroma
izvajalca.
Sofinancirajo se upravičeni stroški ki so:
- nakup male komunalne čistilne naprave do 50 PE (populacijskih enot),
- stroški materiala (cevi, spojke, …),
- stroški storitev za priključitev na malo komunalno čistilno napravo (izkop, navoz in
utrditev podlage, zasip, navezava, zagon z nastavitvijo parametrov…).

V.

VSEBINA VLOGE

Upravičenec mora vložiti popolno vlogo na obrazcu in priložiti plačane račune oz. v primeru
sofinanciranja po predračunu veljaven predračun dobavitelja.

V primeru gradnje skupne čistilne naprave je potrebno priložiti še podpisan sporazum (lahko
uporabite vzorec v vlogi).

VI.

ROK IN NAČIN PRIJAVE

Kandidat vloži vlogo z vsemi dokazili osebno ali po pošti na naslov:
Občina Majšperk
Majšperk 39
2322 Majšperk
S pripisom: »Vloga na JR – sofinanciranje MČN«
Odpiranje vlog se bo izvajalo vsako prvo delovno sredo v tekočem mesecu. Prvo odpiranje vlog bo
3. 5. 2017. Vloge se bodo sprejemale do porabe sredstev.
Prijavni obrazec z zahtevano dokumentacijo mora biti oddan v zaprti kuverti s pripisom »Vloga na
JR – sofinanciranje MČN«. Upoštevale se bodo vloge, ki bodo pravočasno oddane, s pravilno
izpolnjenimi obrazci in vsemi zahtevanimi prilogami.

VII.

POSTOPEK OBRAVNAVE VLOG

Odpiranje vlog bo izvedla strokovna komisija in jih obravnavala enkrat mesečno in sicer vsako prvo
delovno sredo v mesecu. Če vloga ne bo popolna, bo prijavitelj pozvan, da v roku 15 dni od
prejema poziva za dopolnitev vloge le to dopolni. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili
v določenem roku, bodo zavržene. Popolne vloge bodo ocenjene na podlagi izpolnjevanja pogojev,
ki so navedeni v točki II. Splošni pogoji za pridobitev sredstev.
O izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni s sklepom v roku 15 dni od dne, ko bo komisija
pripravila predlog prejemnikov sredstev. Po pravnomočnosti sklepa bo z vsakim upravičencem
sklenjena pogodba o dodelitvi sredstev in ostalih medsebojnih obveznostih in pravicah. Nakazilo
sredstev se izvrši na transakcijski račun upravičenca v roku 30 dni od prejetja zahtevka.
V primeru sofinanciranja po predračunu bo po podpisu pogodbe z upravičencem izvedeno plačilo
dobavitelju na podlagi izdanega elektronskega računa.
Prijavitelji lahko pridobijo sredstva za isto naložbo le enkrat. V kolikor je prijavitelj že prejel javna
sredstva za isti namen, do sredstev po tem razpisu ni upravičen.
VIII.

NADZOR IN SANKCIJE

Kontrolo nad izvajanjem namenske porabe sredstev izvaja občinska uprava Občine Majšperk. V
primeru ugotovitve komisije, da sredstva niso bila porabljena za namen, za katerega so bila
dodeljena ali pa so bila dodeljena na podlagi neresničnih podatkov oziroma je prejemnik prekršil
druga določila pogodbe, je občina upravičena zahtevati vračilo dodeljenih sredstev v enkratnem

znesku. Prejemnik bo moral vrniti sredstva s pripadajočimi zamudnimi obrestmi za obdobje od
dneva nakazila dalje.
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