Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav in
hišnih črpališč komunalnih odpadnih vod na območju občine Ruše (Uradno glasilo slovenskih
občin, št. 21/2020) in Odloka o proračunu Občine Ruše za leto 2020 (Uradno glasilo slovenskih
občin, št. 5/2020) objavlja Občina Ruše

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav in hišnih črpališč komunalnih odpadnih vod
na območju občine Ruše v letu 2020.

I. PREDMET RAZPISA
Predmet razpisa je subvencioniranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav
velikosti do 50 PE (v nadaljevanju: MKČN) in hišnih črpališč komunalnih odpadnih vod (v
nadaljevanju: hišno črpališče) za stanovanjske objekte v občini Ruše.

II. UPRAVIČENCI ZA DODELITEV SREDSTEV
Splošni pogoji kandidiranja:
1. Upravičenci za dodelitev proračunskih sredstev po tem razpisu so fizične osebe s stalnim
prebivališčem na območju občine Ruše, ki so lastniki ali solastniki stanovanjskih objektov.
2. V primeru izgradnje skupne MKČN za več stanovanjskih objektov je nosilec investicije
(vlagatelj) tisti, ki je imenovan z medsebojno pogodbo investitorjev. Investitorji medsebojna
razmerja uredijo s posebno pogodbo.
3. Upravičenec, ki je vključen v pogodbeno razmerje izgradnje skupne MKČN za več
stanovanjskih objektov, ne more samostojno kandidirati za pridobitev proračunskih sredstev
na javnem razpisu.
4. Upravičenci za dodelitev sredstev po tem pravilniku morajo imeti poravnane vse zapadle
obveznosti iz naslova plačila okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja
odpadnih voda.
5. Upravičenci lahko pridobijo sredstva za isto naložbo le enkrat. V kolikor je upravičenec že
prejel javna sredstva za isti namen, do sredstev po tem razpisu ni upravičen.
6. Sredstva se ne dodelijo za naložbe izven občine Ruše.

III. POGOJI ZA PRIDOBITEV SREDSTEV

A). Pogoji za sofinanciranje nabave in vgradnje MKČN:
-

objekt, za katerega se je nabavila MKČN, mora biti legalno zgrajen;

-

vlagatelji morajo razpolagati z zemljiščem, na katerem je postavljena MKČN;

-

do sofinanciranja je upravičena le nabava in montaža nove opreme in materiala;

-

vlagatelj mora priložiti dokazilo o plačilu investicije;
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-

MKČN mora biti vgrajena in v funkciji obratovanja (v času vložitve zahtevka);

-

tipska mala komunalna čistilna naprava z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, je gradbeni
proizvod v skladu s standardom SIST EN 12566-3 ali drugim enakovrednim in
mednarodno priznanim standardom, kar se dokazuje z ustrezno izjavo o lastnostih, je
izdelana v skladu s predpisom, ki ureja potrjevanje skladnosti in označevanja
gradbenih proizvodov;

-

vlagatelj mora predložiti poročilo o opravljenih prvih meritvah (analizni izvid) v skladu s
predpisom, ki ureja prve meritve in obratovalni monitoring odpadnih voda (Pravilnik o
prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda (Uradni list RS, št. 94/14,
98/15) oziroma 2. in 3. odstavkom 28. člena Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne
odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15, 76/17 in 81/19; v nadaljevanju: Uredba);

-

vlagatelj mora predložiti dokazilo izvajalca gospodarske javne službe, da je predmetna
MKČN vpisana v evidenco o MKČN;

-

MKČN mora zadostiti zahtevam glede čiščenja komunalne odpadne vode, skladno z
določili Uredbe;

-

lokacija postavitve MKČN mora omogočati dostop vozilom izvajalca gospodarske javne
službe in neovirano praznjenje;

-

MKČN mora biti izvedena izven območij aglomeracij, na katerih se predvideva
izgradnja kanalizacije, skladno z veljavnim Operativnim programom odvajanja in
čiščenja komunalne odpadne v Republiki Sloveniji. Informacije o območjih aglomeracij
lahko lastnik objekta pridobi osebno na Občini Ruše ali pri izvajalcu gospodarske javne
službe;

-

MKČN je lahko izjemoma postavljena tudi na območju znotraj aglomeracije, kjer je
javno kanalizacijsko omrežje že zgrajeno ali pa je gradnja načrtovana, vendar bi
priključitev nanj zahtevala izvedbo priključka v dolžini nad 100 m oziroma izgradnja
kanalizacijskega priključka ni tehnično možna ali ekonomsko upravičena. Obstoj teh
okoliščin mora predhodno potrditi Občina Ruše. Pri tem se smiselno uporabijo določila
19. člena Uredbe;

-

vlagatelji, ki bodo za več objektov postavili skupno MKČN, morajo k vlogi priložiti
pogodbo o upravljanju zasebne MKČN, sklenjeno s pravno ali fizično osebo ter
dokazilo, da so o upravljavcu zasebne MKČN obvestili izvajalca gospodarske javne
službe. Prav tako morajo predložiti sklenjeno služnostno pogodbo med lastniki in
investitorjem ter obračun razdelitve upravičenih stroškov po posameznem upravičencu;

-

Upravičenec v obdobju 5 let od prejema subvencije ne sme odtujiti male komunalne
čistilne naprave, za katero je prejel subvencijo, razen če je bil stanovanjski objekt, za
katerega se je vgradila mala komunalna čistilna naprava, v tem času priključen na javno
kanalizacijo.

B). Pogoji za sofinanciranje nabave in vgradnje hišnega črpališča:
-

objekt, za katerega se je nabavilo hišno črpališče, mora biti legalno zgrajen;

-

vlagatelji morajo razpolagati z zemljiščem, na katerem je vgrajeno hišno črpališče;

-

do sofinanciranja je upravičena le nabava in montaža nove opreme in materiala;

-

vlagatelj mora priložiti dokazilo o plačilu investicije;

-

hišno črpališče mora biti vgrajeno in v funkciji obratovanja (v času vložitve zahtevka);

-

ob zagonu hišnega črpališča mora biti ukinjena obstoječa greznica v skladu s pogoji
izvajalca gospodarske javne službe;
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-

predmet sofinanciranja so le hišna črpališča komunalnih odpadnih vod, s katerimi se
omogoči prečrpavanje v javno kanalizacijo odpadnim vodam, nastalim v delih objekta,
ki ležijo nad koto terena ob objektu in iz njih ni možna gravitacijska priključitev na
kanalizacijo;

-

predmet sofinanciranja niso hišna črpališča komunalnih odpadnih vod za objekte, kjer
je možna izvedba gravitacijskih priključkov iz pritličja stavbe v javno kanalizacijo, hišno
črpališče pa bi služilo zgolj za prečrpavanje odpadnih vod iz vkopanih kletnih prostorov;

-

na tlačnem vodu iz črpališča mora biti vgrajen element, ki preprečuje vdor odpadnih
vod iz javne kanalizacije po priključku v hišno črpališče.

IV. DELEŽ SOFINANCIRANJA
Višina pomoči za vgradnjo individualne male komunalne čistilne naprave za eno stanovanjsko
stavbo znaša do 50 % upravičenih stroškov oziroma največ 1.500,00 EUR.
V primeru vgradnje male komunalne čistilne naprave za dva ali več stanovanjskih objektov
znaša višina pomoči do 60 % upravičenih stroškov investicije oziroma največ do 1.200,00 EUR
za posamezno stanovanjsko stavbo.
Višina pomoči za nabavo hišnega črpališča komunalne odpadne vode znaša do 50 %
upravičenih stroškov oziroma največ 750,00 EUR na stanovanjsko stavbo.
Upravičeni stroški so stroški z DDV.
V. VIŠINA SREDSTEV
Sredstva so zagotovljena v proračunu Občine Ruše za leto 2020, pod proračunsko postavko
4136, konto 411999 z imenom Sofinanciranje izgradnje malih komunalnih čistilnih naprav, v
višini 10.000 EUR.
Višina sredstev, ki je okvirno namenjena za sofinanciranje:
-

MKČN, znaša 7.500 EUR,

-

hišnih črpališč, znaša 2.500 EUR.

V primeru neporabljenih sredstev ne enem sklopu se sredstva prerazporedijo na drug sklop.
Sredstva se dodeljujejo enkrat letno, do porabe finančnih sredstev sprejetega proračuna.
VI. UPRAVIČENI STROŠKI
Upravičeni so stroški nakupa MKČN ali hišnega črpališča, vključno z montažo. Upravičeni
stroški zajemajo materialne stroške (nabava MKČN, črpališča) po primerljivih cenah gradbenih
proizvodov na trgu in stroške dela po primerljivih cenah gradbenih storitev (strojna, montažna
in zemeljska dela). Pri MKČN so upravičeni stroški tudi stroški prvega zagona z nastavitvijo
parametrov.
Zakonsko predpisani DDV je upravičeni strošek.
Vlagatelji lahko vložijo vlogo za sofinanciranje najkasneje v 3 letih od nakupa.
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Investicija mora biti zaključena pred vložitvijo vloge.

VII. VSEBINA VLOGE
Upravičenec mora vložiti popolno vlogo z vsemi zahtevanimi obrazci in prilogami.
Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani Občine Ruše (https://ruse.si/zapodjetnike/javni-razpisi-in-narocila/) ter na sedežu občine vključno do zadnjega dneva razpisa.
Dodatne informacije pridobite v času uradnih ur na naslovu Občine Ruše, Trg vstaje 11, 2342
Ruše, kontaktna oseba je Saša Ajd (02 / 669 0641 oziroma sasa.ajd@ruse.si).

VIII. NAČIN PRIJAVE IN ROKI
Kandidat vloži vlogo z vsemi dokazili osebno ali po pošti na naslov: Občina Ruše, Trg vstaje
11, 2342 Ruše.
Rok za oddajo vloge je do vključno 30. 9. 2020.
Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila najpozneje zadnji dan roka za oddajo vlog
oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali če je bila dostavljena v vložišče Občine Ruše
najpozneje do 12. ure zadnjega dne razpisnega roka.
Vloga z zahtevano dokumentacijo mora biti oddana v zaprti kuverti s pripisom »NE ODPIRAJ
– RAZPIS SOFINANCIRANJE MKČN IN HIŠNIH PRIKLJUČKOV V LETU 2020«. Upoštevale
se bodo vloge, ki bodo pravočasno oddane, s pravilno izpolnjenimi obrazci in vsemi
zahtevanimi prilogami.

IX. POSTOPEK OBRAVNAVE VLOG

Odpiranje vlog ne bo potekalo javno. Postopek bo vodila komisija, ki bo obravnavala vse
popolne in pravočasno prispele vloge (z vsemi zahtevanimi dokazili) po vrstnem redu prispetja.
Sredstva se razdelijo med upravičence po vrstnem redu prispetja vlog v sorazmernem deležu
višine računa in upravičenih stroškov do porabe razpoložljivih sredstev v proračunu za tekoče
leto, pri čemer pa se za razvrstitev vlog šteje datum in čas prejetja popolne vloge.
Če vloga ne bo popolna, bo prijavitelj pozvan, da v roku 15 dni od prejema poziva za dopolnitev
vloge le-to dopolni. Če tega ne stori, oziroma je vloga kljub dopolnitvi še vedno nepopolna, se
le-ta s sklepom zavrže.
O dodelitvi proračunskih sredstev bo izdan sklep. Zoper sklep je mogoča v roku 15 dni po
prejemu pritožba pri županji občine. Odločitev županje je dokončna. Vložena pritožba ne zadrži
podpisa pogodb z izbranimi vlagatelji.
Po pravnomočnem sklepu bo z vsakim upravičencem sklenjena pogodba o dodelitvi
nepovratnih sredstev in ostalih medsebojnih obveznostih in pravicah. V kolikor se prejemnik
ne odzove v 8 dneh od prejema vabila za podpis pogodbe oziroma ne podpiše pogodbe v
določenem skrajnem roku, se šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev.
Nakazilo sredstev se bo izvršilo na račun upravičenca v roku 30 dni od podpisa pogodbe.
Upravičenci, ki so podali popolno vlogo v tekočem letu in zaradi porabe sredstev subvencije
niso prejeli, imajo ob ponovni prijavi na razpis v naslednjem letu prednost v vrstnem redu
prispetja vlog.
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Podatki o dodeljenih sredstvih in prejemnikih so javni.

X. NADZOR IN SANKCIJE

Kontrolo nad izvajanjem namenske porabe sredstev skladno z javnim razpisom izvaja
občinska uprava.
Nepovratna sredstva se lahko porabijo samo za namen, za katerega so bila dodeljena. Če
komisija ugotovi, da so bila sredstva dodeljena na podlagi neresničnih podatkov oziroma je
prejemnik prekršil druga določila pogodbe, je občina upravičena zahtevati vračilo dodeljenih
sredstev v enkratnem znesku. V teh primerih bo moral prejemnik vrniti sredstva s pripadajočimi
zamudnimi obrestmi za obdobje od dneva nakazila dalje.
V primerih izkazanih nepravilnosti vlagatelj ni upravičen do kandidature še na dva zaporedna
razpisa sredstev občine za namene iz tega pravilnika po ugotovitvi navedenih nepravilnosti

XI. OSTALO
Ne glede na pridobitev sredstev za vgradnjo male komunalne čistilne naprave po tem razpisu
se mora stanovanjski objekt, v kolikor je bila na obravnavanem območju naknadno zgrajena
javna kanalizacija, nanjo priključiti v skladu s pogoji ter navodili izvajalca gospodarske javne
službe.

Številka:
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4. 5. 2020
Urška Repolusk
ŽUPANJA, l.r.
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