Na podlagi Odloka o proračunu Občine Rače - Fram (MUV, št. 4/2019)
objavljamo

JAVNI RAZPIS
o dodeljevanju nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo
malih komunalnih čistilnih naprav in hišnih črpališč v občini Rače - Fram
za leto 2019
Občina Rače - Fram bo v letu 2019 namenila nepovratna finančna sredstva za izgradnjo malih komunalnih čistilnih
naprav s kapaciteto do 50 PE (v nadaljevanju MKČN) in hišnih črpališč na območju občine Rače - Fram.
Nepovratna sredstva se dodeljuje samo za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav na območjih, na katerih ni
predvidena gradnja javnega kanalizacijskega sistema za odvajanje odpadnih voda, ter za izgradnjo hišnih črpališč
na območjih, kjer gravitacijska navezava na javno kanalizacija ni možna.

1. Subvencija se dodeli:
Lastniku (fizični osebi) stanovanjskega objekta s stalnim prebivališčem na območju občine Rače - Fram.
Subvencija se ne dodeli za vikende oz. počitniške objekte ter za objekte, ki so grajeni z namenom prodaje. Občina
Rače - Fram bo ob dodeljevanju subvencij upoštevala določila veljavnega Zakona o integriteti in preprečevanju
korupcije.

2. Višina razpisanih sredstev:
Za namen subvencioniranja izgradnje malih čistilnih naprav in izgradnje hišnih črpališč je v proračunu Občine
Rače - Fram za leto 2019 zagotovljenih 15.000,00 EUR.
Subvencija MALE ČISTILNE NAPRAVE znaša največ do 50 % vrednosti nakupa MALE KOMUNALNE
ČISTILNE NAPRAVE in hkrati največ 1.000,00 EUR. Za nakup 1 (ene) čistilne naprave je možno uveljavljati
subvencijo zgolj z eno vlogo.
Subvencija IZGRADNJE HIŠNEGA ČRPALIŠČA znaša največ 50 % vrednosti IZGRADNJE HIŠNEGA
ČRPALIŠČA in hkrati največ 1.000,00 EUR. Subvencionirani stroški zajemajo material (jaški, cevi, spojke,
črpalka ipd.). V primeru, da je skupni znesek računov za dobavljeno opremo nižji od maksimalno upravičenih
sofinanciranih sredstev, se upošteva znesek računov.
Dela morajo biti zaključena pred vložitvijo vloge o sofinanciranju.
Subvencije je možno koristiti do porabe v proračunu Občine Rače-Fram zagotovljenih sredstev.

3. Za nepovratna finančna sredstva je mogoče zaprositi, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

MKČN mora biti zgrajena v skladu s tehničnimi standardi (od SIST EN 12566-1 do SIST EN 125666) oziroma mora ustrezati zahtevam iz zakonodaje, ki ureja čiščenja odpadnih voda na malih čistilnih
napravah (21. člen Uredbe o odvajanju in čiščenju odpadne komunalne vode; Uradni list RS, št. 98/15,
76/17),

objekt, za katerega je bila nabavljena čistilna naprava ali izvedeno hišno črpališče, mora biti legalen
in vlagatelj mora razpolagati z lastninsko pravico,

subvencija se dodeli samo za stanovanjske objekte in ne za vikende oz. počitniške objekte ter za
objekte, ki so grajeni z namenom prodaje,

stroški čiščenja in vzdrževanja MKČN ter hišnega črpališča bremenijo lastnika.

4. Vlogi je potrebno priložiti:
4. 1. MKČN

izpolnjen obrazec - vloga,

osnovne podatke o MKČN (proizvajalec, kapaciteta ipd.),

certifikat oziroma listino o skladnosti izdelka (MKČN),

potrdilo o prvem zagonu MKČN,

izjavo izvajalca ali lastnika o ustreznosti vgradnje oz. pravilni priključitvi MKČN, skladno z
veljavnimi predpisi in zahtevami dobavitelja MKČN (obrazec 1) ,

dokazila o poravnanih stroških nakupa MKČN (fotokopije plačanih računov); upoštevajo se računi od





1.01.2016 dalje,
Potrdilo o vključenosti v sistem odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda iz MKČN - pri
Komunali Slovenska Bistrica d.d. (Komunala Slovenska Bistrica d.d. izda potrdilo o prijavi MKČN)
fotokopijo osebnega dokumenta,
fotokopijo bančne kartice.

4. 2. HIŠNO ČRPALIŠČE

izpolnjen obrazec - vloga,

osnovne podatke o hišnem črpališču (proizvajalec, kapaciteta ipd.),

certifikat oziroma listino o skladnosti izdelka (hišnega črpališča),

izjavo izvajalca ali lastnika o ustreznosti vgradnje oz. pravilni priključitvi hišnega črpališča, skladno
z veljavnimi predpisi in zahtevami dobavitelja hišnega črpališča (obrazec 1),

dokazila o nakupu gradbenih proizvodov za izgradnjo hišnega črpališča (fotokopijo plačanih računov); upoštevajo se računi od 1. 1. 2016 dalje,

Potrdilo-dovoljenje za priklop objekta na javno kanalizacijsko omrežje ( IZDA OBČINA RAČE –
FRAM)

fotokopijo osebnega dokumenta,

fotokopijo bančne kartice.

5. Razpisni rok:
Skrajni rok za prijavo na javni razpis je 15. 10. 2019.

6. Oddaja in dostava vlog:
Vloga z vsemi prilogami mora biti poslana ali dostavljena na naslov: Občina Rače - Fram, Grajski trg 14, 2327
Rače, najkasneje do 15.10.2019.
Obrazec vloge je objavljen na spletni strani Občine Rače- Fram: www.race-fram.si .

7. Postopek obravnavanja vlog:
Postopek javnega razpisa in razdelitev sredstev opravi komisija, ki jo imenuje župan Občine Rače - Fram. Vloge
bodo obravnavane predvidoma po zaključku javnega razpisa, torej po 15.10.2019. Obravnavane bodo zgolj
popolne vloge. Vlagatelji nepopolnih vlog bodo pozvani k dopolnitvi. Vloge, ki ne bodo pravočasne, bodo izločene
iz nadaljnje obravnave.

8. Način obveščanja o izidu razpisa:
Komisija bo o vlogah odločila s sklepom.

9. Nadzor in sankcije:
Nadzor nad izvajanjem namenske porabe nepovratnih sredstev, ki so predmet tega razpisa, izvaja občinska uprava
Občine Rače -Fram. 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
sklepa, je Občina Rače - Fram upravičena zahtevati vračilo dodeljenih sredstev v enkratnem znesku. Prejemnik bo
v tem primeru moral vrniti sredstva s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi za obdobje od dneva nakazila
sredstev.

10. Dodatne informacije:
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobite na Občini Rače - Fram, na tel. št. 02/609 60 23 (Mateja
Frešer) ali 02/609 60 17 (Samo Rajšp).

Številka: 3542/1-2019
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