OBČINA ČRNOMELJ
Trg svobode 3, 8340 Črnomelj
tel. (07) 30-61-100, fax. (07) 30-61-130
e-pošta: obcina.crnomelj@siol.net
splet: http://www.crnomelj.si

Na podlagi 6. člena Pravilnika o dodelitvi nepovratnih finančnih sredstev za namen nakupa in
vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Črnomelj (Uradni list RS, št. 35/2015),
Občina Črnomelj objavlja

JAVNI RAZPIS
za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za
sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav v
Občini Črnomelj v letu 2017

1. Predmet razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav do 50 PE
(populacijskih enot) v Občini Črnomelj (v nadaljevanju MKČN) v letu 2017.
Sofinanciranje se izvaja v obliki plačila nepovratnih finančnih sredstev za del stroškov
nakupa in vgradnje MKČN, ki že ustrezno obratuje in bo obratovala še najmanj 5 let
po izplačilu sofinanciranih sredstev.
2. Upravičenci
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 Črnomelj in izven območij poselitve znotraj katerih se predvideva odvajanje in
čiščenje komunalnih odpadnih vod z javno kanalizacijo in javno čistilno napravo.
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.
Sofinanciranje po tem pravilniku ni možno uveljaviti za primere, kjer postavitev MKČN
zaradi omejitev v prostorskih aktih ali aktih o zavarovanju ni dovoljena, kot npr. na
vodovarstvenem območju, na območju kmetijskih in gozdnih površin, ipd.
V primeru izgradnje skupne MKČN za več stanovanjskih objektov je nosilec investicije
(vlagatelj vloge) tisti, na čigar zemljišču bo MKČN zgrajena. Investitorji pa
medsebojna razmerja uredijo s posebno pogodbo.
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3. Višina sofinanciranja
Upravičencem se dodelijo finančna sredstva do ½ upravičenih stroškov nabave,
montaže in zagona MKČN brez DDV za posamezno stanovanjsko oziroma
večstanovanjsko stavbo, iz katere se odpadna voda čisti na MKČN, vendar največ do
višine 1.000,00 EUR.
V primeru čiščenja odpadnih voda iz več stanovanjskih stavb na eni MKČN je do
sredstev upravičen vsak lastnik posamezne stavbe v sorazmernem deležu do ½
upravičenih stroškov nabave, montaže in zagona MKČN brez DDV, vendar največ do
višine 1.000,00 EUR.
4. Razpisana višina sredstev
Po rebalansu proračuna občine za leto 2017 so sredstva za nakup in vgradnjo MKČN
na postavki 15007 410201 – Subvencije malih čistilnih naprav v višini 10.000 EUR.
Upravičenci, kateri bodo na razpis podali popolno vlogo v tekočem letu in zaradi
porabe sredstev ne bodo prejeli sredstev, imajo ob ponovni prijavi na razpis v
naslednjem letu prednost v vrstnem redu prispetja vlog.
5. Upravičeni stroški:
Do sofinanciranja so upravičeni stroški nakupa in vgradnje MKČN, vključno s stroški
zagona naprave in prvih meritev ali pozitivne ocene JP Komunala Črnomelj d.o.o. oz.
ARSO. DDV ni upravičen strošek. Upravičene stroške se dokazuje s kopijami računov
in potrdili o plačilih. Naložba mora biti zaključena pred vložitvijo vloge.
6. Rok in način prijave
Vloga po tem razpisu se lahko odda do zaključka javnega razpisa (tj. do porabe
sredstev), objavljenega na spletni strani občine, vendar najkasneje do 30. 10. 2017
osebno na vložišču v času uradnih ur občinske uprave ali po pošti na naslov:
Občina Črnomelj
Trg svobode 3
8340 ČRNOMELJ
Vloga s prilogami se mora oddati v zaprti pisemski ovojnici z napisom
»NE ODPIRAJ – VLOGA NA RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE MKČN«
7. Postopek obravnave vlog
Odpiranje ponudb NI JAVNO! Postopek odpiranja in obravnave vlog bo praviloma
mesečno opravila komisija, ki jih obravnava v vrstnem redu prispetja. Komisija bo
pripravila predlog dodelitve razpisanih sofinancerskih sredstev, pri čemer bo
upoštevan vrstni red prispetja popolnih vlog.
Če vloga ne bo popolna, bo vlagatelj pozvan k njeni dopolnitvi v roku 10 dni, sicer bo
vloga kot nepopolna zavržena.
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.
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8. Vsebina vloge za sofinanciranje:
Za kandidiranje na razpisu je potrebno oddati popolno vlogo z vsemi zahtevanimi
obrazci in prilogami, kot to podrobno določa razpis in sicer:
-

-

-

Izpolnjen in podpisan obrazec vloge (priloga 1) s prilogami;
Izpolnjena in podpisna izjava vlagatelja (priloga 2);
Za zaključeno naložbo v MKČN do 30.12.2015: Ocena obratovanja za MKČN
<50 PE (izdala JP Komunala Črnomelj d.o.o.) ali rezultate prvih meritev in
poročilo o prvih meritvah za MKČN <50 PE (izvedel pooblaščeni izvajalec
obratovalnega monitoringa)
Za zaključeno naložbo v MKČN od vključno 31.12.2015: rezultate prvih meritev
in poročilo o prvih meritvah za MKČN <50 PE, ki ga izdela pooblaščen
izvajalec obratovalnega monitoringa (evidenco vodi Agencija RS za okolje ARSO na http://okolje.arso.gov.si/onesnazevanje_voda/vsebine/pooblasceniizvajalci);
Izpolnjena in podpisana izjava o pridobitvi podatkov (priloga 3);
Parafiran vzorec pogodbe o sofinanciranju nakupa in vgradnje (priloga 4);
Kopija veljavnega gradbenega dovoljenja za stanovanjski objekt, zgrajen po letu
1967 ali potrdilo za stanovanjski objekt, zgrajen pred letom 1967, da ima objekt
na podlagi zakona uporabno dovoljenje (izdaja Upravna enota Črnomelj);
Fotokopije plačanih računov in potrdil o plačilih le-teh;
Fotokopija pogodbe o postavitvi in upravljanju ter delitvi sofinanciranih sredstev
za skupno MKČN, ki je sklenjena med lastniki posameznih stavb in velja vsaj 5
let od prejema nepovratnih sredstev;
Fotografija MKČN.

9. Informacije:
Obvestilo o razpisu se objavi v mesečniku Belokranjec, razpis s prilogami je na voljo
na sedežu občinske uprave v času uradnih ur in na spletni strani www.crnomelj.si
Kontaktna oseba za dodatne informacije je ga. Kristina Zajc, T: (07) 30 61 131, E:
kristina.zajc@crnomelj.si
Ostale podrobnosti so razvidne iz vzorca pogodbe o sofinanciranju (priloga 4) in
pravilnika (priloga 5).

Županja:
Mojca Čemas Stjepanovič, univ. dipl. ekon., l.r.

PRILOGE:
- obrazec vloge (priloga 1)
- obrazec izjave vlagatelja (priloga 2)
- obrazec izjave o pridobitvi podatkov (priloga 3)
- vzorec pogodbe o sofinanciranju (priloga 4)
- pravilnik o sofinanciranju (priloga 5)

stran 3 od 3

OBČINA ČRNOMELJ
Trg svobode 3, 8340 Črnomelj
tel. (07) 30-61-100, fax. (07) 30-61-130
e-pošta: obcina.crnomelj@siol.net
splet: http://www.crnomelj.si
Priloga 1

VLOGA
za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev
za namen nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav
v Občini Črnomelj v letu 2017

1. Osebni podatki vlagatelja:
Priimek in ime:………………………………………………………………………………....
Rojen/-a:………………………………………………………………………………………..
EMŠO:…………………………………………………………………………………………..
Stalno prebivališče (ulica in kraj):……………………………………………………………
Telefon:…………………………………………e-mail:………………………………………
Davčna številka:……………………………………………………………………………….
Številka TRR:…………………………………………………………………………………..
Odprt pri banki:………………………………………………………………………………...
2. Podatki o objektu/-tih, ki so priključeni na MKČN:
Naslov:…………………………...…h. št.……, h. št.……, h.št.……, h. št.……, h. št.……
3. Število oseb prijavljenih na naslovu:………………………………………………….
………………………………………

h. št.…………., prijavljenih:……….;

………………………………………

h. št.…………., prijavljenih:……….;

………………………………………

h. št.…………., prijavljenih:……….;

………………………………………

h. št.…………., prijavljenih:……….;

………………………………………

h. št.…………., prijavljenih:……….;

4. Podatki o MKČN
4.1. Zmogljivost MKČN ______ PE (populacijskih enot);
4.2. Lokacija MKČN: zemljišče parc. št. __________ k.o. ___________________;
4.3. Znesek celotne investicije dobave, vgradnje in zagona MKČN
(plačani računi)______________________EUR, brez DDV.

5. Obvezne priloge:
-

Izjava vlagatelja (priloga 2);

-

Za zaključeno naložbo v MKČN do 30.12.2015: Ocena obratovanja za MKČN
<50 PE (izdala JP Komunala Črnomelj d.o.o.) ali rezultate prvih meritev in
poročilo o prvih meritvah za MKČN <50 PE (izvedel pooblaščeni izvajalec
obratovalnega monitoringa)

-

Za zaključeno naložbo v MKČN od vključno 31.12.2015: rezultate prvih meritev
in poročilo o prvih meritvah za MKČN <50 PE, ki ga izdela pooblaščen
izvajalec obratovalnega monitoringa (evidenco vodi Agencija RS za okolje ARSO na http://okolje.arso.gov.si/onesnazevanje_voda/vsebine/pooblasceniizvajalci);

-

Izjava o pridobitvi podatkov (priloga 3);

-

Parafiran vzorec pogodbe o sofinanciranju nakupa in vgradnje (priloga 4);

-

Kopija veljavnega gradbenega dovoljenja za stanovanjski objekt, zgrajen po letu
1967 ali potrdilo za stanovanjski objekt, zgrajen pred letom 1967, da ima objekt
na podlagi zakona uporabno dovoljenje (izdaja Upravna enota Črnomelj);

-

Fotokopije plačanih računov in potrdil o plačilih le-teh;

-

Fotokopija pogodbe o postavitvi in upravljanju ter delitvi sofinanciranih sredstev
za skupno MKČN, ki je sklenjena med lastniki posameznih stavb in velja vsaj 5
let od prejema nepovratnih sredstev;

-

Fotografija MKČN.

Podpis:……………………

Datum:……………………

OBČINA ČRNOMELJ
Trg svobode 3, 8340 Črnomelj
tel. (07) 30-61-100, fax. (07) 30-61-130
e-pošta: obcina.crnomelj@siol.net
splet: http://www.crnomelj.si
Priloga 2

IZJAVA VLAGATELJA

Priimek in ime:…………………………………………………………………………………
Rojen – datum in kraj:…………………………………………………………………………
Stalno prebivališče (ulica in kraj):……………………………………………………………
Telefon:…………………………………………………………………………………………

Skladno z določilom javnega razpisa Občine Črnomelj za sofinanciranje nakupa in
vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav, spodaj podpisani vlagatelj izjavljam, da
so bila na nepremičnini parcelna št. ………………….., katastrska občina
………………………………….. izvedena vsa dela v zvezi z vgradnjo MKČN, da so
podatki resnični, točni in ne zavajajoči ter skladni s pogoji in namenom iz razpisa
Občine Črnomelj.

Kraj in datum:

Podpis vlagatelja:

……………………………….

……………………………….

OBČINA ČRNOMELJ
Trg svobode 3, 8340 Črnomelj
tel. (07) 30-61-100, fax. (07) 30-61-130
e-pošta: obcina.crnomelj@siol.net
splet: http://www.crnomelj.si
Priloga 3

IZJAVA O PRIDOBITVI PODATKOV

Spodaj podpisani vlagatelj dovoljujem, da občinska uprava pri pristojnih organih
pridobi dokazilo o stalnem prebivališču.
Prav tako dovoljujem, da lahko občinska uprava vse podatke, ki so navedeni v vlogi,
preveri pri pristojnih organih.

Kraj in datum:

Podpis vlagatelja:

………………………………

………………………………

OBČINA ČRNOMELJ
Trg svobode 3, 8340 Črnomelj
tel. (07) 30-61-100, fax. (07) 30-61-130
e-pošta: obcina.crnomelj@siol.net
splet: http://www.crnomelj.si

Priloga 4

VZOREC POGODBE

Davčna številka: SI 83111697
Matična številka: 5880254
Podračun EZR št. 01217-0100015850
ki jo zastopa županja Mojca Čemas Stjepanovič, univ. dipl. ekon.
(v nadaljevanju besedila Očina)
in
________________________________
Ime in priimek

________________________________
Naslov

davčna št.: ____________________
EMŠO: ________________________
(v nadaljevanju besedila upravičenec)
sporazumno sklepata

POGODBO št. ___________________
o sofinanciranju nakupa in vgradnje male komunalne čistilne naprave

1. člen
Upravičenec je na Javni razpis za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za sofinanciranje
nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Črnomelj v letu 2017,
št. 410-0071/2017, z dne 07.03.2017, podal prijavo za sofinanciranje nakupa in vgradnje
male komunalne čistilne naprave za _____ PE – populacijskih enot, na zemljišču parc. št.
_______, k.o. ______________.
2. člen
Pogodbeni stranki ugotavljata, da upravičenec izpolnjuje vse pogoje za pridobitev sredstev
za sofinanciranje nakupa in vgradnje male komunalne čistilne naprave, na zemljišču parc. št.
__________, k.o. _____________ in se mu sredstva v višini _______________ EUR dodeli.
3. člen
Občina na podlagi sklepa št. ____________________, z dne _______________, odobrava
nepovratna sredstva za nakup in vgradnjo male komunalne čistilne naprave, kar znaša
____________EUR.
Sredstva so zagotovljena v proračunu Občine Črnomelj za leto 2017 na proračunski
postavki:
15029002 – Ravnanje z odpadno vodo, PP 15007, KTO 410201 – Subvencije malih čistilnih
naprav
1

4. člen
Sredstva iz 3. člena te pogodbe bodo nakazana upravičencu 30. dan od podpisa pogodbe,
na račun upravičenca št. ________________________, odprt pri _____________.
5. člen
Upravičenec zagotavlja, da bo še vsaj 5. let od prejema sofinancerskih sredstev zagotavljal,
da bo mala komunalna čistilna naprava, ki je prednet subvencije, predpisano obratovala in
da bo ves ta čas stavba, v kateri biva, priključena na predmetno malo komunalno čistilno
napravo.
6. člen
Če je upravičenec ob oddaji vloge zamolčal resnična dejstva ali navajal neresnične podatke,
ki so vplivali na dodelitev subvencije ali pred potekom 5. let od prejema nepovratnih sredstev
opustil MKČN, mora sredstva v celoti vrniti, skupaj z zamudnimi obrestmi, ki tečejo od dneva
izplačila sredstev.
7. člen
Upravičenec s podpisom pogodbe soglaša in dovoljuje, da pooblaščena komisija in
nadzorniki občine preverijo dokumentacijo in delovanje male komunalne čistilne naprave še
najmanj 5 let po izplačilu sofinanciranih sredstev.
8. člen
Pogodbeni stranki soglašata, da bosta morebitne spore iz te pogodbe reševali sporazumno,
če pa to ne bo mogoče, jih bosta predložili reševanju Okrajnemu sodišču v Črnomlju.
9. člen
Ta pogodba je napisana v 3 (treh) enakih izvodih, od katerih prejme Občina dva podpisana
izvoda, upravičenec pa en izvod.
Pogodba stopi v veljavo z dnem zadnjega podpisa pogodbe.

OBČINA ČRNOMELJ

Upravičenec:

Županja:
Mojca Čemas Stjepanovič,
univ. dipl. ekon.

__________________________

___________________________
(lastnoročni podpis)

___________________________
(lastnoročni podpis)

žig:

Številka:
Kraj:
Datum: _____________________

Kraj: _____________________
Datum: _____________________
2
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35 Uradni list RS, št. 35/2015
z dne 22. 5. 2015
1483. Pravilnik o dodelitvi nepovratnih finanþnih sredstev za namen nakupa in vgradnje malih komunalnih þistilnih naprav v Obþini
ýrnomelj, Stran 3936.

Na podlagi 21. in 29. þlena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - ZLS-UPB2, 76/08 - ZLS-O, 79/09 - ZLS-P,
51/10 - ZLS-R, 40/12 - ZUJF in 14/15 - ZUUJFO), þetrtega odstavka 27. þlena Odloka o odvajanju in þišþenju komunalnih odpadnih
in padavinskih voda na obmoþju Obþine ýrnomelj (Uradni list RS, št. 1/14) in 16. þlena Statuta Obþine ýrnomelj (Uradni list RS, št.
83/11 in 24/14) je Obþinski svet Obþine ýrnomelj na 6. redni seji dne 14. maja 2015 sprejel

PRAVILNIK
o dodelitvi nepovratnih finanþnih sredstev za namen nakupa in vgradnje malih
komunalnih þistilnih naprav v Obþini ýrnomelj

I. SPLOŠNO
1. þlen

Predmet tega pravilnika je dodelitev nepovratnih finanþnih sredstev za nakup in vgradnjo malih komunalnih þistilnih naprav za
þišþenje komunalne odpadne vode iz enostanovanjskih in veþstanovanjskih stavb na obmoþju Obþine ýrnomelj.
Izplaþana nepovratna finanþna sredstva za sofinanciranje malih komunalnih þistilnih naprav se bodo v skladu s predpisi
Evropske unije in Republike Slovenije štela za državno pomoþ, o katerih je obþina kot upravljavec državne pomoþi dolžna poroþati
pristojnemu ministrstvu.

2. þlen

Obþina ýrnomelj (v nadaljevanju: obþina) skladno z Operativnim programom odvajanja in þišþenja komunalne odpadne vode v
Republiki Sloveniji in Odlokom o odvajanju in þišþenju komunalne in padavinske odpadne vode v Obþini ýrnomelj kot lokalna
skupnost zagotavlja proraþunska sredstva za namen sofinanciranja nakupa in vgradnje malih komunalnih þistilnih naprav
(individualnih in skupinskih) velikosti do 50 populacijskih enot.
Populacijska enota oziroma populacijski ekvivalent (PE) je enota za obremenjevanje vode, ki ustreza onesnaževanju, katerega
povzroþi en prebivalec na dan.

II. VIŠINA SREDSTEV
3. þlen

Sredstva za nakup in vgradnjo malih komunalnih þistilnih naprav se zagotavljajo iz obþinskega proraþuna, njihovo višino sprejme
obþinski svet z odlokom o proraþunu za tekoþe leto.
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Upraviþencem se dodelijo finanþna sredstva v višini 1.000,00 EUR za posamezno stanovanjsko oziroma veþstanovanjsko
stavbo. V primeru þišþenja odpadnih voda iz veþ stanovanjskih stavb z eno malo komunalno þistilno napravo je do sredstev
upraviþena vsaka posamezna stavba v višini 1.000,00 EUR, vendar ne veþ kot do ½ vrednosti nabave, montaže in zagona male
komunalne þistilne naprave brez DDV.

III. UPRAVIýENCI
4. þlen

Do nepovratnih finanþnih sredstev po tem pravilniku so upraviþene fiziþne osebe, ki so lastnice stanovanjske ali
veþstanovanjske stavbe, v kateri imajo stalno prebivališþe. Stanovanjske oziroma veþstanovanjske stavbe se morajo nahajati na
obmoþju Obþine ýrnomelj in izven obmoþij poselitve, znotraj katerih se predvideva odvajanje in þišþenje komunalnih odpadnih vod z
javno kanalizacijo in javno þistilno napravo.
Lastnik stanovanjske ali veþstanovanjske stavbe je do nepovratnih sredstev upraviþen le enkrat za isti namen.
Do sredstev niso upraviþene fiziþne osebe, ki so lastnice stanovanjske ali veþstanovanjske stavbe v obmoþju poselitve, znotraj
katerih se predvideva odvajanje in þišþenje komunalnih odpadnih vod z javno kanalizacijo in javno þistilno napravo, razen v
izjemnem primeru, ko je iz obvestila JP Komunala ýrnomelj d.o.o. uporabniku razvidno, da prikljuþitev na javno kanalizacijo v
tehniþnem smislu ni možna.
Sofinanciranje po tem pravilniku ni možno uveljaviti za primere, kjer postavitev male komunalne þistilne naprave zaradi omejitev v
prostorskih aktih ali aktih o zavarovanju ni dovoljena, kot npr. na vodovarstvenem obmoþju, na obmoþju kmetijskih in gozdnih
površin ipd.
Do sredstev tudi niso upraviþene pravne osebe.
Obmoþja poselitve, znotraj katerih se predvideva odvajanje in þišþenje komunalnih odpadnih vod z javno kanalizacijo in javno
þistilno napravo, so razvidna iz Operativnega programa odvajanja in þišþenja komunalne odpadne vode v Republiki Sloveniji, ki je
objavljen na spletni strani Ministrstva za okolje in prostor.

IV. POGOJI ZA PRIDOBITEV NEPOVRATNIH SREDSTEV
5. þlen

Upraviþenec do sredstev iz tega pravilnika mora zagotoviti izpolnitev naslednjih pogojev:
- mala komunalna þistilna naprava mora biti vgrajena in v funkciji obratovanja, obratovati mora vsaj še 5 let od izplaþila
sofinancerskih sredstev;
- mala komunalna þistilna naprava mora imeti certifikat oziroma listino o skladnosti izdelka z zahtevami glede doseganja mejnih
vrednosti parametrov odpadnih vod, kot jih predpisuje Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih
þistilnih naprav (Uradni list RS, št. 98/07 in 30/10);
- obratovanje male komunalne þistilne naprave je v skladu z doloþbami v prejšnji alineji navedene uredbe, kar vlagatelj dokazuje
s pozitivno oceno obratovanja ali prvimi meritvami emisije snovi iz male komunalne þistilne naprave, kar skladno z uredbo izdela
oziroma zagotovi po dogovoru z upraviþencem JP Komunala ýrnomelj d.o.o.;
- objekt enostanovanjske ali veþstanovanjske stavbe mora biti izven obmoþij poselitve, znotraj katerih se predvideva izgradnja
javne kanalizacije. Informacije o teh obmoþjih bodo navedene v javnem razpisu, lahko pa si jih vlagatelj pridobi na Obþini ýrnomelj
ali JP Komunali ýrnomelj d.o.o.;
- v izjemnem primeru je objekt in mala komunalna þistilna naprava lahko v obmoþju opremljanja z javno kanalizacijo, vlagatelj pa
mora v tem primeru priložiti obvestilo upravljavca JP Komunala ýrnomelj d.o.o. iz katerega je razvidno, da prikljuþitev v tehniþnem
smislu ni možna;
- lokacija objekta male komunalne þistilne naprave mora biti definirana z zemljiško parcelo, vlagatelji morajo razpolagati z
lastniško pravico oziroma si morajo predhodno pridobiti služnostne pogodbe, overjene pri notarju;
- veljavno gradbeno dovoljenje za stanovanjski objekt zgrajen po letu 1967 ali potrdilo za stanovanjski objekt zgrajen pred letom
1967, da ima objekt na podlagi doloþil Zakona o graditvi objektov uporabno dovoljenje;

2 od 4

3.2.2016 17:01

Uradni list Republike Slovenije

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20151483

- vlogi morajo biti priloženi raþuni, iz katerih mora biti razviden nakup in vgradnja male komunalne þistilne naprave, ter dokazila o
plaþilu raþunov;
- v primeru male komunalne þistilne naprave za veþ stanovanjskih objektov ali veþstanovanjski 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 poteþi v roku 5 let od izplaþila sofinancerskih sredstev.

V. NAýIN PRIJAVE
6. þlen

Obþina vsako leto po sprejemu proraþuna objavi javni razpis, s katerim doloþi postopek, roke in pogoje za dodelitev nepovratnih
finanþnih sredstev po tem pravilniku.
Postopek dodeljevanja sredstev vodi triþlanska komisija, v kateri mora biti najmanj en þlan predstavnik Javnega podjetja
Komunala ýrnomelj d.o.o. Komisijo s sklepom imenuje župan/ja. Komisija vloge odpira in obravnava po þasovnem zaporedju
prispetja, praviloma enkrat meseþno. Odpiranje vlog ni javno.
Sredstva se dodelujejo upraviþencem po vrstnem redu prispelih popolnih vlog do porabe proraþunskih sredstev tekoþega leta za
ta namen.
Upraviþenci, kateri so podali popolno vlogo v tekoþem letu in zaradi porabe sredstev niso prejeli sredstev, imajo ob ponovni
prijavi na razpis v naslednjem letu prednost v vrstnem redu prispetja vlog.
Na podlagi predloga dodelitve proraþunskih sredstev, ki ga pripravi komisija, obþinska uprava izda sklep o dodelitvi sredstev.
Zoper navedeni sklep je možna pritožba županu/županji obþine.
Medsebojno razmerje med Obþino ýrnomelj in prejemnikom sredstev se doloþi s pisno pogodbo o sofinanciranju.

VI. NADZOR IN SANKCIJE
7. þlen

V primeru, da se ugotovi, da sredstva niso bila porabljena za namen, za katerega so bila dodeljena ali da so bila deljena na
podlagi neresniþnih podatkov oziroma je prejemnik prekršil druga doloþila pogodbe, je obþina upraviþena zahtevati vraþilo
dodeljenih sredstev v enkratnem znesku skupaj s pripadajoþimi zakonskimi zamudnimi obrestmi za obdobje od dneva nakazila dalje.
Kontrolo namenske porabe sofinancerskih sredstev opravlja obþinska uprava Obþine ýrnomelj.

VII. PREHODNE DOLOýBE
8. þlen

Doloþbe tega pravilnika se uporabljajo tudi za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih þistilnih naprav, vgrajenih v
letih do razpisa.

9. þlen

Ta pravilnik zaþne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-19/2015
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ýrnomelj, dne 14. maja 2015

Županja
Obþine ýrnomelj
Mojca ýemas Stjepanoviþ l.r.

Na vrh
<< Nazaj
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