Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Dolenjske
Toplice (Ur. list RS, št. 59/2017 z dne 27.10.2017) in Odloka o proračunu Občine Dolenjske Toplice za
leto 2018 objavlja
Javni razpis
za sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav
na območju Občine Dolenjske Toplice
za leto 2018
I. Predmet razpisa
Sofinanciranje nakupa malih komunalnih čistilnih naprav velikosti do 50 PE na območju občine Dolenjske
Toplice, skladno s Pravilnikom o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine
Dolenjske Toplice (Ur. list RS, št. 59/2017 z dne 27.10.2017).
II. Upravičenci do sredstev
Upravičenci dodelitve proračunskih sredstev po Pravilniku o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih
naprav na območju Občine Dolenjske Toplice so fizične osebe s stalnim prebivališčem v občini in s
prijavljenim stalnim prebivališčem v stanovanjski hiši, za katero se uveljavlja subvencija. Upravičenec
lahko kandidira na proračunska sredstva za en objekt le enkrat.
III. Višina pomoči:
Višina sofinanciranja čistilne naprave za posamezno stanovanjsko hišo znaša največ do 1.000,00 EUR.
Višina sofinanciranja čistilne naprave za večstanovanjsko hišo oziroma za povezovanje več stanovanjskih
hiš na eno čistilno napravo znaša največ 1.000,00 EUR po stanovanjski enoti oziroma stanovanjski hiši,
sofinanciranje pa ne sme presegati 50% investicijske vrednosti čistilne naprave z DDV.
V primeru povezovanja lastnikov večstanovanjske stavbe oziroma več stanovanjskih hiš na skupno
čistilno napravo, morajo vsi lastniki večstanovanjske hiše oziroma posamezne stanovanjske hiše,
priključene na skupno čistilno napravo, podati skupno vlogo za sofinanciranje.
IV. Splošni pogoji upravičenosti:


mala komunalna čistilna naprava mora biti v skladu z 21. členom Uredbe o odvajanju in čiščenju
komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15 z dne 18.12.2015);



mala komunalna čistilna naprava (v nadaljevanju tudi: MKČN) mora biti izven predvidenih območij
aglomeracij, na katerih se predvideva izgradnja kanalizacije skladno z Idejno zasnovo odvajanja in
čiščenja komunalnih odpadnih vod v Občini Dolenjske Toplice (januar 2011), izdelovalca Komunala
Novo mesto d.o.o. ter ob upoštevanju vodovarstvenih pasov;







MKČN je lahko postavljena tudi na območju predvidenih aglomeracij, vendar mora biti v skladu z 19.
členom Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15 z dne
18.12.2015);
ob vlogi je potrebno predložiti potrdilo izvajalca javne službe o ustreznosti in velikosti MKČN ter soglasje
izvajalca javne službe o potrditvi lokacije umestitve MKČN glede na drugo in tretjo alinejo tega člena. Ob
zahtevku za izplačilo pa je potrebno poleg analiznih izvidov, izdanih s strani akreditiranega laboratorija
priložiti še Poročilo o prvih meritvah, potrjenih s strani izvajalca javne službe.
čiščenje komunalne odpadne vode v MKČN mora biti skladno z Uredbo o odvajanju in čiščenju
komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15 z dne 18.2.2015 in pravilniku o spremembah in

dopolnitvah Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda (Uradni list RS, št.
98/15 z dne 18.12.2015);




lastnik MKČN med 3. in 9. mesecem po zagonu naprave, pri pooblaščenem izvajalcu naroči prve meritve
in izpolni poročilo o prvih meritvah – Priloga 2 (5. člen, 6. točka Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem
monitoringu odpadnih voda (Uradni list RS, št. 98/15 z dne 18. 12. 2015)) s priloženimi analiznimi izvidi
pa mora, kot dokazilo, posredovati na Komunalo Novo mesto d.o.o. in Občino Dolenjske Toplice;
lokacija postavitve MKČN mora omogočati dostop in neovirano praznjenje;



upravičenci morajo razpolagati z zemljiščem na katerem načrtuje postavitev MKČN;



upravičenci, ki bodo za več objektov postavili skupno čistilno napravo, morajo vlogi priložiti podpisan
medsebojni dogovor vseh uporabnikov MKČN, ki ni časovno omejen in navesti osebo, ki bo zadolžena
za upravljanje MKČN;



upravičenci morajo na svoje stroške zagotavljati redno čiščenje in vzdrževalna dela na MKČN;



upravičenci lahko pridobijo sredstva za isto naložbo le enkrat. Kolikor je upravičenec že prejel javna
sredstva za namen, ki ga opredeljuje ta pravilnik, do sredstev po tem pravilniku ni upravičen;



sredstva se ne dodelijo za naložbe izven območja Občine Dolenjske Toplice.

V. Upravičeni stroški:
Upravičeni so stroški nakupa male komunalne čistilne naprave velikosti do 50 PE z vključenimi stroški
montaže male komunalne čistilne naprave in njenega prvega zagona z nastavitvijo parametrov.
Upravičeni stroški lahko nastanejo od dne sprejetja proračuna za leto, za katerega se izvaja razpis po
tem pravilniku.
VI. Višina razpisanih sredstev:
Sredstva bremenijo proračunsko postavko 15069/411999 – Sofinanciranje izgradnje hišnih čistilnih
naprav, proračuna občine Dolenjske Toplice za leto 2018. Višina razpisanih sredstev za leto 2018,
10.000,00 EUR.
VII. Način prijave in roki:
Izpolnjeno razpisno dokumentacijo vlagatelji pošljejo priporočeno po pošti, ali oddajo neposredno na
sedežu občine, na naslov: Občina Dolenjske Toplice, Sokolski trg 4, 8350 Dolenjske Toplice, s
pripisom »Ne odpiraj, javni razpis, MKČN«. Na hrbtni strani mora biti označen naslov pošiljatelja vloge.
Razpis je odprt do porabe sredstev, oziroma najkasneje do 15. 12. 2018. Datum in ura zaprtja razpisa
bosta objavljena na spletni strani občine.
VIII. Obravnavanje vlog in postopek odobritve:
Odpiranje in pregled vlog:
Vloge se odpirajo po vrstnem redu prejetja. Odpiranje vlog ni javno. Odpiranje vlog se praviloma izvede
vsaj enkrat mesečno. Prispele vloge bo pregledala in strokovno ocenila komisija, ki jo imenuje župan
Občine Dolenjske Toplice.

Popolnost in dopolnitve vlog:
Vloga se šteje za popolno, če je izpolnjena na obrazcih razpisne dokumentacije, je razumljiva in ima
priložene vse potrebne priloge. Vlagatelje nepopolnih vlog se pisno pozove k dopolnitvi. Rok dopolnitve
je 8 dni od prejema poziva za dopolnitev. Dopolnitve poslane po roku se ne upoštevajo.
Popolne vloge se razvrstijo po datumu in uri prejetja. Pravočasno dopolnjene vloge se uvrstijo po vrstnem
redu na seznam, glede na prejem dopolnitve. V primeru, da je v seznam popolnih vlog uvrščeno več vlog
kot je na voljo sredstev se sredstva razdelijo popolnim vlogam na začetku seznama, glede na vrstni red
datuma in ure prejema in razpoložljiva sredstva.
S sklepom se zavrže vloge:
 katere so prispele po zaključku razpisa,


ki niso oddane na predpisani razpisni dokumentaciji,



nepopolne vloge, ki jih v navedenem roku vlagatelj ne dopolni ali jih dopolni neustrezno.

Z odločbo se zavrne vloge:
 ki so neutemeljene,


vsebinsko neustrezne vloge,



ki ne izpolnjujejo pogojev za prijavo.

IX. Obveščanje o izboru:
O dodelitvi sredstev po tem pravilniku se na predlog strokovne komisije odloči z upravno odločbo.
X. Zahtevki za izplačilo:
Za izplačilo sredstev vlagatelji vlagajo zahtevke na predpisanem obrazcu. Izplačilo se upravičencu izvrši
po opravljeni montaži in plačani storitvi na podlagi vloženega zahtevka za izplačilo, kateremu se priloži:
 fotokopijo računa (za nakup MKČN, montaža in prvi zagon z nastavitvijo parametrov),


potrdila o plačilu računa,



certifikata oziroma listine o skladnosti,



priloženi pozitivni oceni obratovanja male komunalna čistilne naprave, ki jo izvede pooblaščeni
izvajalec

Zadnji datum za vložitev zahtevka za izplačilo v letu 2018 je 15.12.2018. Zahtevek se lahko vloži na
podlagi zaključene gradnje. Šteje se, da je gradnja zaključena, ko je MKČN montirana, nastavljeni
parametri, plačani računi ter pridobljena pozitivna oceno obratovanja MKČN iz strani izvajalca javne
službe na območju in sicer javnega podjetja Komunala Novo mesto d.o.o..
Za izdelavo ocene obratovanja je potrebno takoj po vgradnji MKČN na izvajalca javne službe Komunala
Novo mesto d.o.o. vložiti Vlogo za izdelavo ocene obratovanja MKČN.
Ocena obratovanja se opravi po vzpostavitvi stabilnih obratovalnih razmer med tretjim in devetim
mesecem po prvem zagonu naprave.
Celoten postopek izdelave Ocene obratovanja traja do 1 meseca in vključuje pridobitev vseh potrebnih
podatkov za evidence, ki jih mora izvajalec javne službe voditi, pregled delujoče čistilne naprave na
terenu, izdelava ocene obratovanja in po potrebi vzorčenje očiščene odpadne vode.
Na podlagi popolnega zahtevka, se izplačajo sredstva na vlagateljev transakcijski račun.

XI. Spremljane namenske porabe sredstev:
Za namensko porabo proračunskih sredstev za postavitev malih komunalnih čistilnih naprav v Občini
Dolenjske Toplice je zadolžena komisija.
Upravičenec je dolžan vrniti nenamensko porabljena sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obresti, ki
se obračunavajo od dneva plačila upravičencu, do dneva vračila sredstev v primerih, ko se ugotovi:
 da so bila dodeljena sredstva delno ali v celoti nenamensko porabljena,


da je upravičenec za katerikoli namen pridobitve sredstev navajal neresnične podatke,



če investicije za katero je pridobil sredstva ni dokončal oz. jo je končal v bistveno manjšem
obsegu kot je predvideval v prijavi na razpis,



druge nepravilnosti pri uporabi sredstev.

XII. Razpisna dokumentacija in informacije:
Razpisna dokumentacija je objavljena na občinski spletni strani: www.dolenjske-toplice.si . Zainteresirani
pa jo lahko dvignejo tudi na sedežu Občine Dolenjske Toplice, Sokolski trg 4, 8350 Dolenjske Toplice, v
času uradnih ur in sicer v ponedeljek, sredo in petek od 8:00 do 12:00 ure, ponedeljek od 13:00 do 15:00,
ter v sredo od 13:00 do 17:00 ure.
Dodatne informacije se lahko pridobi po elektronski pošti: obcina@dolenjske-toplice.si ali
mateja.rozic@dolenjske-toplice.si ali na telefonu: 07/38-45-185, v času uradnih ur, kontaktna oseba:
Mateja Rožič.
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