Na podlagi 8. člena Statuta občine Apače (Uradno glasilo Občine Apače, lokalni časopis Prepih št.
2/07, 53/12), 6. člena Pravilnika o dodelitvi nepovratnih finančnih sredstev za namen nakupa in
vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Apače (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 24/16,
19/17, v nadaljevanju: Pravilnik), Odloka o proračunu Občine Apače za leto 2017 (Uradno glasilo
slovenskih občin, št. 64/16) Občina Apače objavlja

JAVNI RAZPIS
o dodelitvi nepovratnih finančnih sredstev za
sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju
Občine Apače v letu 2017

1. Predmet razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje izvedbe malih komunalnih čistilnih naprav (v nadaljevanju:
MKČN) za čiščenje komunalne odpadne vode iz stanovanjskih stavb na območju Občine Apače do
50 PE (populacijskih enot) v letu 2017.
2. Upravičenci in splošni pogoji za pridobitev sredstev:
 Do nepovratnih finančnih sredstev so upravičene fizične osebe, ki so lastnice stanovanjske ali
večstanovanjske stavbe, v kateri imajo stalno prebivališče.
 Stanovanjske oziroma večstanovanjske stavbe se morajo nahajati na območju Občine Apače in
izven območij poselitve, znotraj katerih se predvideva odvajanje in čiščenje komunalnih
odpadnih vod z javno kanalizacijo in javno čistilno napravo.
 Do nepovratnih finančnih sredstev so upravičene tudi fizične osebe, ki so lastnice stanovanjske
ali večstanovanjske stavbe v območju poselitve znotraj katerega se predvideva ureditev
odvajanja in čiščenja komunalnih voda z javno kanalizacijo in javno čistilno napravo, vendar pa
gradnja še ni vključena v veljavni proračun.
 Območja poselitve, znotraj katerih se predvideva odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih
vod z javno kanalizacijo in javno čistilno napravo, so razvidna iz Operativnega programa
odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v Republiki Sloveniji, ki je objavljen na spletni
strani Ministrstva za okolje in prostor in Operativnega programa odvajanja in čiščenja
komunalne odpadne vode v Občini Apače, ki ga je sprejel Občinski svet občine Apače, na 5.
redni seji, dne 9.11.2015.
 Lastnik stanovanjske ali večstanovanjske stavbe je do nepovratnih sredstev upravičen le
enkrat za isti namen.
 Do sredstev niso upravičene fizične osebe, ki so lastnice stanovanjske ali večstanovanjske
stavbe v območju poselitve, znotraj katerih se predvideva odvajanje in čiščenje komunalnih
odpadnih vod z javno kanalizacijo in javno čistilno napravo, razen v izjemnem primeru, ko je iz
obvestila JP Prlekija d.o.o. uporabniku razvidno, da priključitev na javno kanalizacijo v
tehničnem smislu ni možna.
 Sofinanciranje po tem pravilniku ni možno uveljaviti za primere, kjer postavitev male komunalne
čistilne naprave zaradi omejitev v prostorskih aktih ali aktih o zavarovanju ni dovoljena, kot npr.
na območju kmetijskih in gozdnih površin ipd.
 Mala komunalna čistilna naprava mora biti vgrajena in v funkciji obratovanja, obratovati mora
vsaj še 5 let od izplačila sofinancerskih sredstev.
 Mala komunalna čistilna naprava mora imeti izjavo o lastnostih male komunalne čistilne
naprave v skladu s predpisi, ki urejajo gradbene proizvode, če gre za tipsko malo komunalno
čistilno napravo in mora imeti navodila dobavitelja za obratovanje in vzdrževanje naprave.
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 Upravičenec mora pridobiti pri Direkciji za vode vodno soglasje v skladu s predpisi, ki urejajo
vode, in pregledno situacijo, iz katere je razvidno mesto iztoka iz male komunalne čistilne
naprave v vode, opredeljeno s koordinatami v državnem koordinatnem sistemu za raven merila
1:5.000, in ime vodotoka.
 Obratovanje male komunalne čistilne naprave vlagatelj dokazuje z poročilom o opravljenih prvih
meritvah za malo komunalno čistilno napravo z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, v skladu s
predpisom, ki ureja prve meritve in obratovalni monitoring odpadnih voda.
 Lokacija objekta male komunalne čistilne naprave mora biti definirana z zemljiško parcelo,
vlagatelji morajo razpolagati z lastniško pravico oziroma si morajo predhodno pridobiti
služnostne pogodbe, overjene pri notarju;
 Upravičenec mora imeti veljavno gradbeno dovoljenje za stanovanjski objekt zgrajen po letu
1967 ali potrdilo za stanovanjski objekt zgrajen pred letom 1967, da ima objekt na podlagi
določil Zakona o graditvi objektov uporabno dovoljenje.
 Vlogi morajo biti priloženi računi, iz katerih mora biti razviden nakup in vgradnja male
komunalne čistilne naprave ter dokazila o plačilu računov.
 V primeru male komunalne čistilne naprave za več stanovanjskih objektov ali večstanovanjski
objekt mora biti priložena pogodba med lastniki oziroma etažnimi lastniki o medsebojnih
razmerjih pri izgradnji in vzdrževanju naprave ter delitvi nepovratnih sredstev po tem pravilniku,
ki ne sme poteči v roku 5 let od izplačila sofinancerskih sredstev.
3. Delež sofinanciranja:
Na podlagi 3. člena Pravilnika se sofinancira do 50 % upravičenih stroškov investicije oziroma
največ 1.500,00 EUR. DDV ni upravičen strošek. Sredstva se razdelijo med upravičence v
sorazmernem deležu višine računa in razpoložljivih sredstev v proračunu za tekoče leto, pri čemer
se za razvrstitev vlog šteje datum in čas prejetja popolne vloge.
4. Višina sredstev:
Sredstva so zagotovljena v proračunu Občine Apače za leto 2017, na proračunski postavki
150216, konto 431400, v višini 10.000,00 EUR.
5. Upravičeni stroški:
Upravičeni stroški so stroški, ki so nastali po 1.1.2009 do oddaje vlog in se jih izkazuje s kopijami
plačanih računov oziroma s potrdili nabave materiala in izvedenih delih. Do sofinanciranja so
upravičeni stroški nakupa in vgradnje MKČN, vključno s stroški zagona naprave in prvih meritev.
Sredstva se upravičencu izplačajo po predložitvi poročila o opravljenih prvih meritvah do porabe
proračunskih sredstev tekočega leta za ta namen.
Upravičenci, kateri so podali popolno vlogo v tekočem letu in zaradi porabe sredstev niso prejeli
sredstev, imajo ob ponovni prijavi na razpis v naslednjem letu prednost v vrstnem redu prispetja
vlog.
6. Vsebina vloge:
Upravičenec mora vložiti popolno vlogo z vsemi zahtevanimi obrazci in prilogami, Razpisna
dokumentacija bo objavljena na spletni strani občine Apače (www.obcina-apace.si).
7. Rok in način prijave:
Kandidat vloži vlogo z vsemi dokazili osebno ali po pošti na naslov: Občina Apače, Apače 42b,
9253 Apače
Kandidati lahko vloge oddajo v mesecu:
- do 28.06.2017, odpiranje vlog dne 29.06.2017;
- do 27.09.2017, odpiranje vlog dne 28.09.2017;
Prijavni obrazec z zahtevano dokumentacijo mora biti oddan v zaprti kuverti s pripisom »NE
ODPIRAJ - RAZPIS SOFINANCIRANJE MKČN - 2017«. Upoštevale se bodo vloge, ki bodo
pravočasno oddane.
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8. Postopek obravnave vlog:
Odpiranje vlog ne bo javno. Komisija bo vloge odpirala in obravnavala v navedenih terminih iz
točke 7. Če vloga ne bo popolna, bo prijavitelj pozvan, da v roku 15 dni od prejema poziva za
dopolnitev vloge to dopolni. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji ne bodo dopolnili v določenem roku,
bodo zavržene.
Prejete vloge se bodo obravnavale po časovnem vrstnem redu prispetja vloge. V primeru, da bo
vlog več kot je na voljo sredstev, bodo imele prednost vloge, ki bodo prispele prej. O izidu javnega
razpisa bodo upravičenci obveščeni s sklepom v roku 15 dni od dne, ko bo komisija pripravila
predlog prejemnikov sredstev. Po izdanem sklepu in predloženih dokazilih o končani izvedbi bo z
vsakim upravičencem sklenjena pogodba o dodelitvi nepovratnih sredstev in ostalih medsebojnih
pravicah in obveznostih. Nakazilo sredstev se izvrši na osebni transakcijski račun upravičenca v
roku 30 dni po podpisu pogodbe.
9. Nadzor in sankcije:
Strokovni nadzor pri vgradnji MKČN izvaja izvajalec javne službe Javno podjetje Prlekija d.o.o.
Kontrolo nad izvajanjem namenske porabe nepovratnih sredstev, ki so predmet tega razpisa izvaja
občinska uprava Občine Apače.
V primeru, da se ugotovi, 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 zakonitimi zamudnimi obrestmi za obdobje od
dneva nakazila dalje.
Številka: 007-0003/2017
Datum: maj 2017
ŽUPAN OBČINE APAČE
Franc PIŽMOHT
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