Občina Šmartno ob Paki, Šmartno ob Paki 69, 3327 Šmartno ob Paki, na podlagi 4. člena
Pravilnika o dodeljevanju nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo malih komunalnih
čistilnih naprav za obstoječe stanovanjske objekte v občini Šmartno ob Paki v obdobju 2018
do vključno 2021 (Uradni vestnik MOV, št. 28/2017) objavlja
JAVNI RAZPIS
za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo malih
komunalnih čistilnih naprav za obstoječe stanovanjske objekte v občini Šmartno ob
Paki za leto 2019
I.
PREDMET IN NAMEN RAZPISA
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje dela stroškov nakupa in vgradnje malih komunalnih
čistilnih naprav (v nadaljevanju MKČN) v velikosti do 50 populacijskih enot (PE).
Namen razpisa:
• spodbujanje varstva okolja z zmanjševanjem onesnaženja s komunalnimi odpadnimi
vodami;
• pospeševanje izgradnje MKČN s kapaciteto do 50 PE, in sicer na območjih izven
aglomeracij znotraj katerih se predvideva izgradnja javne kanalizacije in so prikazana
v grafični prilogi, ki je priloga temu razpisu;
• urejanje odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode.
II. VIŠINA RAZPISANIH SREDSTEV
Sredstva za sofinanciranje so zagotovljena v proračunu Občine Šmartno ob Paki za leto 2019,
pod proračunsko postavko 15022005 Sofinanciranje malih čistilnih naprav, v višini 10.000,00
EUR.
V primeru neporabljenih razpisanih sredstev se razpis lahko ponovi v višini preostalih
sredstev.
III.

UPRAVIČENCI, VIŠINA SOFINANCIRANJA IN SPLOŠNI POGOJI
1. Upravičenci do sofinanciranja so fizične osebe, ki podajo vlogo in, ki so lastniki
obstoječih stanovanjskih stavb, zgrajenih na podlagi veljavnega gradbenega dovoljenja,
na območju občine Šmartno ob Paki in sicer na območjih izven aglomeracij, znotraj
katerih se predvideva izgradnja javne kanalizacije. V primeru izgradnje skupne MKČN
je nosilec investicije lastnik zemljišča oziroma njegova pooblaščena oseba, na katerem
bo zgrajena skupna MKČN. Investitorji pa medsebojno razmerje uredijo s posebno
pogodbo, ki jo priložijo k skupni vlogi.
2. Pogoji za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev:
- obstoječi stanovanjski objekti, ki se bodo priključili na MKČN ležijo v občini Šmartno
ob Paki na območjih izven aglomeracij, znotraj katerih se predvideva izgradnja javne
kanalizacije,
- da MKČN zagotavlja čiščenje komunalne odpadne vode za stanovanjske objekte,
zgrajene na podlagi gradbenega dovoljenja oz. v skladu z veljavno zakonodajo,
- za obstoječe objekte se štejejo stanovanjski objekti, ki so bili vključeni v obračun
komunalnih storitev in dajatev pred 01.01.2012.
3. Čistilna naprava mora zadostiti naslednjim tehničnim zahtevam:
- čistilna naprava mora biti izdelana v skladu s standardom SIST EN 12566-3 ali
drugim enakovrednim in mednarodno priznanim standardom.

Na spletni strani Zbornice komunalnega gospodarstva je objavljen seznam nekaterih
MKČN, ki izpolnjujejo kriterije za gradbene proizvode.
(https://www.gzs.si/zbornica_komunalnega_gospodarstva/vsebina/MKČN/SeznamMKČN-odprti),

-

čistilna naprava mora imeti kot gradbeni proizvod izjavo o skladnosti v skladu s
predpisi, ki urejajo gradbene proizvode,
za čistilno napravo mora biti izdelano poročilo o prvih meritvah oziroma pregledu, iz
katere/ga mora biti razvidno, da je obratovanje MKČN v skladu z določbami
zakonodaje. Za MKČN vgrajene pred 1.1.2016 pa je potrebno predložiti izdelano
oceno obratovanja.

4. Višina sofinanciranja MKČN za posamezno stanovanjsko hišo in za povezovanje več
stanovanjskih hiš na eno čistilno napravo hišo znaša 1.000,00 EUR po stanovanjski hiši,
vendar v obeh primerih največ 50 % investicijske vrednosti MKČN z vključenim DDV.
5. Merila za vrednotenje ponudb:
Sredstva se razdelijo med upravičence glede na število razpisanih razpoložljivih sredstev
za izgradnjo MKČN v proračunu za tekoče leto, pri čemer se za razvrstitev vlog šteje
datum in čas prejetja vloge do vključno 15.3.2019.
Pri vlogi se ugotavlja ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa in ali je investicija
finančno upravičena.
6. Omejitve:
Sredstva se ne dodelijo kmetijskim gospodarstvom in samostojnim podjetnikom, ki bodo
strošek MKČN uveljavljala pri dejavnosti, saj gre v obeh omenjenih primerih za državne
pomoči.
7. Upravičeni stroški so: -gradbena in obrtniška dela;
-stroški nakupa nove opreme.
8. Merila za ocenjevanje: -ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa;
-ali je investicija finančno upravičena (nezmožnost priključitve
na že zgrajeno ali v kratkem načrtovano javno kanalizacijo, kar
pomeni, da je stanovanjski objekt na območju iz grafične priloge
k temu razpisu (slika: situacija nepriključenih objektov v ŠOP).
IV.

ROK IN NAČIN ODDAJE VLOG

Vloga za sofinanciranje mora biti podana na predpisanem obrazcu »Vloga - prijavni obrazec
-sofinanciranje MKČN«. Kandidati jo lahko dobijo na sedežu Občine Šmartno ob Paki,
Šmartno ob Paki 69, 3327 Šmartno ob Paki v času uradnih ur oziroma na spletni strani Občine
Šmartno ob Paki: www.smartnoobpaki.si, kjer je dostopen tudi Pravilnik o dodeljevanju
nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav za obstoječe
stanovanjske objekte v občini Šmartno ob Paki v obdobju 2018 do vključno 2021.
V primeru povezovanja lastnikov več stanovanjskih hiš na skupno čistilno napravo, morajo
vsi lastniki posamezne stanovanjske hiše, priključene na skupno čistilno napravo, podati
skupno vlogo za sofinanciranje.
Vloga se šteje za popolno, če je k vlogi priložena vsa v vlogi zahtevana dokumentacija.
Vloge morajo biti oddane v zaprtih kuvertah, s pripisom »Ne odpiraj-razpis MKČN 2019«
od začetka razpisa do vključno 15.3.2019. Šteje se, da je vloga pravočasna, če je bila

oddana zadnji dan roka za oddajo vlog po pošti priporočeno na naslov Občina Šmartno ob
Paki, Šmartno ob Paki 69, 3327 Šmartno ob Paki ali oddana osebno v sprejemni pisarni
Občine Šmartno ob Paki v času uradnih ur.
V.
OBRAVNAVANJE VLOG
Vloge bo obravnavala komisija, ki jo s sklepom imenuje župan. Po prejemu vlog, ki bodo
prispele v predpisanem roku za prijavo na razpis, komisija ugotavlja upravičenost do sredstev
in razvrsti upravičence po merilih iz 9. člena pravilnika ali 8. odstavka III. poglavja tega
razpisa. Prepozno prispele vloge ne bodo obravnavane in bodo zaprte vrnjene pošiljateljem,
neutemeljene pa zavrnjene. Vlagatelja nepopolne vloge komisija v roku 5 delovnih dni od
odpiranja vlog, ki ni javno, pisno pozove k dopolnitvi vloge. Rok dopolnitve je 8 dni od
prejema poziva. Na osnovi dopolnitev se vloge preštevilčijo. Vloge, ki jih vlagatelj v
predpisanem roku ne dopolni, se zavržejo. Občinski upravi komisija posreduje predlog za
dodelitev proračunskih sredstev, le ta pa v upravnem postopku z odločbo odloči o dodelitvi
proračunskih sredstev. Zoper odločbo je možna pritožba županu v roku 15 dni po prejemu
odločbe.
Po izdani odločbi mora upravičenec na Občino Šmartno ob Paki čimprej oziroma najkasneje
do 30.8.2019 predložiti zahtevek za dodelitev sredstev za izgradnjo MKČN skupaj z vsemi v
razpisu zahtevanimi prilogami. Medsebojne obveznosti in pravice med občino in
prejemnikom nepovratnih finančnih sredstev se uredijo s pogodbo.
Nakazilo sredstev se izvrši na osebni bančni račun upravičenca v roku 30 dni po podpisu
pogodbe oziroma v kolikor je zahtevek dan po tem datumu, pa v roku 30 dni po prejemu
zahtevka z vsemi dokazili, pri čemer se kot datum zahtevka šteje datum prejema zadnjega
dokazila.
Prednost pri dodeljevanju nepovratnih finančnih sredstev imajo občutljiva območja, navedena
v veljavni zakonodaji, kjer mora biti dispozicija odpadne vode rešena do 31.12.2021.
VI.
NADZOR IN SANKCIJE
Nadzor nad namensko porabo sredstev opravlja Občinska uprava Občine Šmartno ob Paki. V
primeru nenamenske porabe sredstev, navedbe neresničnih podatkov ali kršenja drugih določil
pogodbe, mora prejemnik prejeta sredstva vrniti v celoti s pripadajočimi zakonskimi
zamudnimi obrestmi od dneva nakazila dalje. Prejemnik izgubi tudi pravico do pridobitve
drugih sredstev po navedenem pravilniku za naslednji dve leti.
VII.
DODATNE INFORMACIJE
Kontaktna oseba za dodatne informacije v zvezi z razpisom je Bernarda Drev, telefon: 03 89
84 961; e-mail: bernarda.drev@smartnoobpaki.si ali Drago Kovač, telefon 03 89 84 952; email: drago.kovac@smartnoobpaki.si, ali Darja Lesjak, telefon 03 89 84 965; e-mail:
darja.lesjak@smartnoobpaki.si.
Številka: 354-0002/2019-01
Datum: 29.1.2019
Župan Občine Šmartno ob Paki:
Janko KOPUŠAR

NAVODILA ZA IZPOLNITEV VLOGE ZA JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV
NEPOVRATNIH FINANČNIH SREDSTEV ZA IZGRADNJO MALIH
KOMUNALNIH ČISTILNIH NAPRAV V OBČINI ŠMARTNO OB PAKI V LETU
2019
1.) Vloga samostojnega vlagatelja, ki je že zgradil samostojno MKČN, mora obsegati:
priloge od 1 do 6, 8 (v primeru solastnine) in prilogi 9 in 10.
2.) Vlagatelji, ki so že gradili skupno MKČN za več stanovanjskih objektov, morajo vlogi
priložiti priloge od 1 do 7, prilogo 8 (v primeru solastnine), prilogo 9 s pogodbo o
medsebojni ureditvi razmerij pri gradnji in obratovanju MKČN ter prilogo 10.
3.) Vlagatelji, ki nameravajo zgraditi MKČN v letu 2019, morajo priložiti vse priloge od
1 do 7, prilogo 8 (v primeru solastnine) in prilogi 9 in 10.

SEZNAM PRILOG:
• Priloga 1: Vloga-Prijavni obrazec (Osnovni podatki vlagatelja: ime in priimek, naslov
in davčna številka ter podatki o stanovanjskem objektu in MKČN);
• Priloga 2: Pogodba za prevzem blata;
• Priloga 3: Kopija ES-Izjava o lastnostih za MKČN (certifikat MKČN izdan s strani
priglašenega laboratorija z navedenimi učinki čiščenja, ki se nanašajo na testiranje tipa
MKČN);
• Priloga 4: Izjava o sprejemanju pogojev;
• Priloga 5: Parafiran vzorec pogodbe s pravilno vpisanimi podatki;
• Priloga 6: Zahtevek za dodelitev sredstev;
• Priloga 7: Podatki sovlagatelja;
• Priloga 8: Dovoljenje lastnika oziroma solastnika nepremičnine oz. pooblaščene
osebe;
• Priloga 9: Izjava o zaključku naložbe;
• Priloga 10: Poročilo o prvih meritvah oziroma pregledu, iz katerega mora biti
razvidno, da je obratovanje MKČN v skladu z določbami veljavne zakonodaje ali
Ocena obratovanja (za MKČN vgrajene pred 1.1.2016);
• Slika: situacija objektov v ŠOP, kjer se predvideva čiščenje komunalne odpadne vode
z individualnimi MKČN.

Vlagatelj mora popolno vlogo oddati najkasneje do 15.03.2019 v sprejemni pisarni
občine Šmartno ob Paki v času uradnih ur, Šmartno ob Paki 69, 3327 Šmartno ob Paki
ali priporočeno po pošti (velja poštni žig z dne 15.03.2019).

