Občina Vitanje na podlagi Odloka o proračunu Občine Vitanje za leto 2017 (Uradno glasilo
slovenskih občin št. 66/2016) in na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanja proračuna
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 50/07,61/08, 3/13) objavlja:

RAZPIS
za dodelitev sredstev finančnih pomoči in vgradnjo malih
(individualnih ali skupinskih) čistilnih naprav za komunalne vode

1.

PREDMET RAZPISA

Predmet razpisa je sofinanciranje nabave malih čistilnih naprav (v nadaljevanju MČN) za
komunalne odpadne vode do 50 populacijskih enot (v nadaljevanju PE) v letu 2017.

2.

SPLOŠNI POGOJI ZA PRIDOBITEV SREDSTEV

a) Predmet javnega razpisa je sofinanciranje malih čistilnih naprav za komunalne odpadne vode
na območju Občine Vitanje. Sredstva so zagotovljena v proračunu za leto 2017 v višini do
3.000,00 EUR. Sofinancira se do 30% vrednosti posamezne investicije, oziroma največ do 1.000
EUR. Sofinancira se postavitev ene MČN za en stanovanjski objekt, kot tudi postavitev ene MČN
za več stanovanjskih objektov. DDV ni predmet sofinanciranja.
b) Za sofinanciranje po tem razpisu lahko zaprosijo:
fizične osebe s stalnim prebivališčem v občini Vitanje.
c) Pogoji
 Čistilna naprava mora imeti certifikat oziroma listino o skladnosti izdelka z zahtevami,
glede 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). Seznam ustreznih čistilnih naprav, ki izpolnjujejo kriterije, je objavljen na
spletni strani http://www.gzs.si/slo/panoge/zbornica_komunalnega_gospodarstva/55005.
 MČN mora biti na seznamu Gospodarske zbornice Slovenije (Zbornica komunalnega
gospodarstva).
 Čiščenje komunalne odpadne vode v MČN mora biti skladno z določili 4. člena Uredbe o
emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz malih komunalnih čistilnih naprav (Ur. l. RS,
št. 98/07, 30/10).
 MČN mora biti izven agromelioracij, znotraj katerih se predvideva izgradnja kanalizacij –
pisno informacijo si vlagatelj pridobi sam v javni gospodarski družbi Komunala Vitanje,
Na vasi 4, Vitanje.
 Upravičenci, ki bodo za več objektov postavili skupno čistilno napravo, morajo vlogi
priložiti podpisan medsebojni dogovor vseh uporabnikov MČN, ki ni časovno omejen, in
določiti osebo, ki bo zadolžena za upravljanje MČN.
 Objekt, za katerega se je nabavila čistilna naprava, mora biti legalno zgrajen.
 Upravičenec mora razpolagati z zemljiščem, na katerem načrtuje postavitev MČN.
 Lokacija postavitve mora omogočati dostop in neovirano praznjenje.
 Upravičenec lahko pridobi sredstva za isto naložbo le enkrat. Če je upravičenec že prejel
javna sredstva za isti namen, do sredstev po tem razpisu ni upravičen.




3.

Do sofinanciranja je upravičena le nabava in montaža nove opreme.
MČN mora biti kupljena in vgrajena v tekočem letu objave razpisa 2017.
Upravičenec mora imeti plačane vse obveznosti do Občine ali do njenih javnih služb.
VSEBINA VLOGE

Upravičenec mora vložiti vlogo (izpolnjen obrazec z zahtevanimi prilogami). Razpisana
dokumentacija bo na razpolago od dneva objave javnega razpisa na tajništvu Občine Vitanje,
Grajski trg 1, 3205 Vitanje, na spletnih straneh Občine Vitanje (http://www.vitanje.si/) in na
Komunali Vitanje.

4.

ROK IN NAČIN PRIJAVE

Kandidati se lahko prijavijo na razpis od dneva objave v občinskem glasilu in na občinskem
internetnem portalu Občine Vitanje, in sicer vsak prvi ponedeljek v mesecu do konca leta 2017 do
12. ure.
Kandidat vloži vlogo z vsemi dokazili osebno v tajništvu Občine ali po pošti na naslov: Občina
Vitanje, Grajski trg 1, 3205 Vitanje vsak prvi ponedeljek v mesecu. Prijavni obrazec z zahtevano
dokumentacijo se odda v zaprti ovojnici s pripisom »NE ODPIRAJ – RAZPIS MALE ČISTILNE
NAPRAVE 2017«. Upoštevale se bodo vloge, ki bodo pravočasno oddane.

5.

POSTOPEK OBRAVNAVE VLOG

Odpiranje vlog ni javno. Vloge bo komisija obravnavala najkasneje petnajst dni od
vsakokratnega prejetja vlog. Če vloga ne bo popolna, bo prijavitelj pozvan v roku osmih dni
od odpiranja vlog, da jo dopolni. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v roku
osmih dni, bodo zavržene. Popolne vloge bodo ocenjene na podlagi meril za izbor. Prednost
bodo imele vloge z višjim številom točk. V primeru, da bo skupni znesek sredstev, ki bi jih
lahko vlagatelji pridobili na podlagi razpisa, presegal znesek, ki je za to namenjen v
proračunu, se vsaki vlogi proporcionalno zniža odstotek sofinanciranja. V tem primeru se
vlagatelje ob odobritvi sredstev pozove, da se izjasnijo ali bodo sredstva koristili ali ne. V
primeru, da se kateri vlagatelji odpovedo koriščenju sredstev, se ta sredstva razdelijo med
ostale vlagatelje, do maksimalne višine, določene s pravilnikom (30% upravičenih stroškov
oz. do 1.000,00 EUR).
Vloga je popolna, če vsebuje:
1) izpolnjeno izjavo lastnika nepremičnine
2) izpolnjeno izjavo dobavitelja/izvajalca
3) izpolnjeno izjavo o zaključku naložbe
4) vse z razpisom in razpisno dokumentacijo zahtevane priloge.
O izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni v roku petnajstih dni od dne, ko bo
komisija pripravila predlog prejemnikov sredstev. Z vsakim upravičencem bo sklenjena
pogodba o dodelitvi sredstev in ostalih medsebojnih obveznostih in pravicah. Sredstva bodo
nakazana na transakcijski račun upravičenca v roku 30 dni od predložitve popolnega
zahtevka. Dodeljena sredstva morajo biti porabljena do 30.12.2017.

6.

NADZOR IN SANKCIJE

Kontrolo nad izvajanjem namenske porabe sredstev izvaja komisija, ki opravlja nadzor nad
porabo sredstev, ki so predmet tega razpisa.
V primeru, da se ugotovi, da sredstva niso porabljena za namen, za katerega so bila dodeljena ali
da 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.
Občina Vitanje

