Občina Sveti Tomaž
Sveti Tomaž 37
2258 Sveti Tomaž
Na podlagi Odloka o proračunu Občine Sveti Tomaže za leto 2017 (Uradni list RS, št.
19/2016) in Pravilnika o subvencioniranju izgradnje malih čistilnih naprav na območju občine
Sveti Tomaž (Uradno glasilo občine Sveti Tomaž št. 8/2016), Občina Sveti Tomaž, objavlja
naslednji
JAVNI RAZPIS
o subvencioniranju izgradnje malih čistilnih naprav na območju občine Sveti Tomaž za
leto 2017

1. PREDMET JAVNEGA RAZPISA
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje dela stroškov nakupa in vgradnje malih
komunalnih čistilnih naprav velikosti do 50 populacijskih enot (PE) (v nadaljevanju MKČN) za
čiščenje komunalne odpadne vode iz stanovanjskih stavb na poselitvenih območjih občine
Sveti Tomaž, na katerih ni predvidena gradnja javnega kanalizacijskega sistema.

2. VIŠINA RAZPISANIH SREDSTEV
Sredstva za sofinanciranje so zagotovljena v proračunu Občine za leto 2017, proračunska
postavka 081512 v višini 2.000,00 EUR.
3. SPLOŠNI POGOJI SOFINANCIRANJA
Pogoji za upravičence:
Upravičenec do sofinanciranja je lahko izključno fizična oseba, ki ima stalno prebivališče v
Občini Sveti Tomaž in je lastnik eno ali večstanovanjske stavbe izven aglomeracij, ki stoji na
območju občine Sveti Tomaž, kjer po državnem predpisu ni obvezna izgradnja javne
kanalizacije.
V primeru povezovanja lastnikov iz dveh ali več stanovanjskih objektov na skupno čistilno
napravo, morajo vsi lastniki posameznega stanovanjskega objekta, priključenega na skupno
čistilno napravo, skleniti pogodbo o ureditvi medsebojnih razmerjih. Nosilec investicije
(vlagatelj vloge) je tisti, na katerem zemljišču bo čistilna naprava zgrajena.
Pogoji za MKČN - tehnične zahteve:
- MKČN mora biti izdelana v skladu z veljavno zakonodajo;
- MKČN mora imeti certifikat oziroma listino o skladnosti izdelka z zahtevami, glede
mejnih vrednostih parametrov odpadnih vod kot jih predpisuje Uredba o odvajanju in
čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/2015).
Na spletni strani gospodarske zbornice Slovenije je objavljen seznam nekaterih
MKČN, ki izpolnjujejo kriterije
(https://www.gzs.si/zbornica_komunalnega_gospodarstva/Novice/ArticleId/51700/sez
nam-mkcn-ki-na-dan-18112015-izpolnjujejo-pogoje)
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za čistilno napravo mora biti izdelano poročilo o prevzemu male komunalne čistilne
naprave z zmogljivostjo manjšo od 50 PE, v skladu z določbami Uredbe o odvajanju
in čiščenju komunalne odpadne vode. Poročilo izdela izvajalec javne službe na
območju občine Sveti Tomaž (Komunalno podjetje Ormož).

Pogoji za dodelitev sredstev za sofinanciranje izgradnje MKČN so:
- da stanovanjski objekt, ki se bo priključil na MKČN leži na območju občine Sveti
Tomaž, izven območij poselitve, znotraj katerih se predvideva izgradnja javne
kanalizacije skladno z Operativnim programom odvajanja in čiščenja komunalne
odpadne
vode.
http://www.arhiv.mop.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/veljavni_predpisi/zakon_o_v
arstvu_okolja/programi_in_nacrti_varstva_okolja/;
- stanovanjski objekt, zgrajeni po letu 1967 in iz katerega se odvaja komunalna
odpadna voda na MKČN mora imeti veljavno gradbeno dovoljenje; za stan. objekte
zgrajene pred letom 1967 je potrebno potrdilo UE, da je bil objekt zgrajen pred letom
1967;
- zemljišče na katerem se bo zgradila MKNČ mora biti v lasti investitorja; lokacija
postavitve male komunalne čistilne naprave mora omogočati dostop in neovirano
praznjenje.
4. UPRAVIČEN STROŠEK
Upravičen strošek obsega nakup male komunalne čistilne naprave velikosti do 50 PE s
stroški montaže male komunalne čistilne naprave in prvim zagonom MKČN z nastavitvijo
parametrov.
Upravičen strošek se dokazuje s plačanimi računi dobave ustrezne MKČNU. Upoštevajo se
upravičeni stroški, ki so nastali od 01.03.2017 do 30.08.2017.
Višina subvencije za vsako MKČN znaša 30 % od vrednosti investicije (nakup in montaža
MKČN in prvi zagon brez DDV), vendar največ 800,00 EUR za posamezen stanovanjski
objekt.
V primeru čiščenja odpadnih voda iz več stanovanjskih objektov z eno MKČN je do
subvencije upravičen vsak posamezen objekt, vendar ne več kot do nabavne vrednosti
MKČN brez DDV.
Sredstva se dodeljujejo upravičencem po vrstnem redu prispelih popolnih vlog do porabe
proračunskih sredstev tekočega leta za ta namen.
Prednost imajo novogradnje pred vselitvijo, saj je zanje uporaba MKČN obvezna.
Upravičenci, ki so podali popolne vloge v tekočem letu in zaradi porabe sredstev je bila
njihova zahteva iz tega razloga zavrnjena, imajo ob ponovni prijavi na razpis prednost pred
ostalimi prijavitelji.
5. VLOGA, ROK IN NAČIN PRIJAVE
Vloga za sofinanciranje mora biti podana na predpisanem obrazcu »Vloga za sofinanciranje
MKČN« in podpisana s strani vlagatelja .
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Kandidati lahko vlogo dobijo na sedežu Občine Sveti Tomaž, Sveti Tomaž 37, 2258 Sveti
Tomaž v delovnem času občinske uprave oziroma na spletni strani Občine Sveti Tomaž
http://sv-tomaz.si/
Vlogo je potrebno posredovati na naslov: Občina Sveti Tomaž, Sveti Tomaž 37,2258 Sveti
Tomaž, do vključno 30.08.2017, oziroma mora biti najpozneje na ta dan oddana na pošti
kot priporočena pošiljka.
Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – prijava na javni razpis –
MKČN 2016« Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden naziv in naslov vlagatelja.
Vloga se šteje za popolno, če so k vlogi priložene vse obvezne priloge in podatki, določeni v
dokumentaciji, ki je sestavni del tega razpisa. K vlogi morajo biti priloženi naslednji
dokumenti:
Izjave o skladnosti MKČN;
kopijo gradbenega dovoljenja za objekte, zgrajene po letu 1967; za objekte pred
letom 1967 potrdilo UE.
dokazilo o poravnanih stroških nakupa in vgradnje MKČN (kopije plačanih računov in
potrdil o plačilu);
Prvo odpiranje prispelih vlog bo 10.07.2017, drugo 02.09.2017.
6. POSTOPEK OBRAVNAVANJA VLOG
Vse prejete vloge bo obravnavala strokovna komisija, ki jo imenuje župan Občine Sveti
Tomaž. Odpiranje vlog ni javno.
Če ni v tem razpisu ali področnih predpisih določeno drugače, se za postopek uporabljajo
določbe Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/2006-UPB2, 105/06 –
ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13).
Vloge, ki ne bodo pravočasne, bodo s sklepom zavržene oz. zavrnjene, v kolikor vlagatelj ne
bo izpolnjeval razpisnih pogojev. Vlagatelji nepopolnih vlog bodo pozvani na dopolnitev. Če
vloga ne bo pravočasno dopolnjena ali bo vloga kljub dopolnitvi še vedno nepopolna, bo s
sklepom zavržena.
Sredstva bodo dodeljena upravičencem po vrstnem redu prispelih popolnih vlog, vendar
najdlje do porabe proračunskih sredstev za ta namen. Upravičenec je upravičen do
subvencije samo enkrat.
Če je vlagatelj oddal popolno vlogo, sredstev pa je zmanjkalo, ima ob prijavi na naslednji
razpis za subvencioniranje nakupa in gradnje MKČN na območju občine prednost v vrstnem
redu.
Vlagatelji bodo o izidu razpisa obveščeni v 30 dneh od dneva prejema vloge.
Sklep o sofinanciranju dela stroškov nakupa in gradnje MKČN izda občinska uprava Občine
Sveti Tomaž. Po pravnomočnosti sklepa se sklene pogodba. Pogoj za izplačilo sredstev je,
da je MKČN v uporabi, kar se do dokazuje z:
- izjavo o prevzemu MKČN (pridobite pri izvajalcu javne službe Komunalno podjetje Ormož, d.o.o.),
- poročilo o opravljenih prvih meritvah (pooblaščena institucija opravi pregled po treh
mesecih obratovanja).
Navedena oba dokumenta lahko dostavite pozneje - praviloma po podpisu pogodbe, vendar
so pogoj za izplačilo sredstev.
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7. DODATNE INFORMACIJE
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobite na Občini Sveti Tomaž, na tel. št.
02/7416-600, pri Hartman Zinki, v delovnem času občinske uprave.
Številka: 419-77/2017 01/ZH
Datum: 05.06.2017
MIRKO CVETKO
župan
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