Na podlagi Odloka o sofinanciranju nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju
Občine Hrpelje – Kozina (Uradni list RS, št. 46/2015) in odloka o proračunu Občine Hrpelje - Kozina
za leto 2015 (Uradni list RS, št. 19/2015) županja občine Hrpelje-Kozina objavlja naslednji

Javni razpis za subvencioniranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju
občine Hrpelje-Kozina za leto 2015

I. PREDMET RAZPISA
Predmet javnega razpisa je subvencioniranje dela stroškov nakupa in vgradnje malih komunalnih
čistilnih naprav s kapaciteto do 50 populacijskih enot (v nadaljevanju: MKČN) za odvajanje in čiščenje
komunalne odpadne vode v občini Hrpelje-Kozina.
II. VIŠINA RAZPISANIH SREDSTEV
Sredstva za leto 2015 so zagotovljena z odlokom o proračunu Občine Hrpelje - Kozina za leto 2015
(Uradni list RS, št. 19/2015) v skupni višini 50.000,00 EUR.
III. UPRAVIČENCI
Do subvencije je upravičena fizična oseba, ki ima stalno prebivališče v Občini Hrpelje-Kozina in je
lastnik, solastnik ali skupni lastnik stanovanjske stavbe, ki se nahaja na območju Občine HrpeljeKozina, kjer po operativnem programu ni predvidena izgradnja javnega kanalizacijskega omrežja.
Subvencija se lahko izjemoma odobri lastniku stavbe na območju, kjer je javno kanalizacijsko omrežje
že zgrajeno ali pa je gradnja načrtovana, priključitev nanj pa ni tehnično možna ali ni ekonomsko
upravičena.
IV. UPRAVIČEN STROŠEK
Upravičen strošek je nakup in vgradnja MKČN, ki ima pridobljeno izjavo o skladnosti s standardi iz
Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 98/07
in 30/10) in je izdana v skladu s predpisom, ki ureja potrjevanje skladnosti in označevanje gradbenih
proizvodov. Seznam MKČN, ki ustrezajo tem pogojem, objavlja Zbornica komunalnega gospodarstva,
upravičenec pa je zavezan ustreznost izkazati s certifikatom.
Upravičeni stroški se dokazujejo z računi za nakup in gradnjo ustrezne MKČN.
Upravičencem se dodelijo finančna sredstva v višini do 50 % upravičenih stroškov za nakup in
vgradnjo, vendar ne več kot 1.000,00 EUR za posamezno stanovanjsko stavbo.
V primeru gradnje skupne MKČN za več stanovanjskih enot višina sofinanciranje ne more presegati
800,00 EUR na stanovanjski objekt.
DDV ni upravičen strošek.

Odločanje o upravičenosti do subvencije se presoja na podlagi in skladu z odlokom in razpisom po
pravilih splošnega upravnega postopka. Vloge se obravnavajo in subvencije odobrijo po vrstnem redu
prispelih popolnih vlog, ob upoštevanju prednosti upravičencev. Sredstva se dodelijo do porabe
proračunskih sredstev tekočega leta za ta namen.
V. POGOJI IN MERILA ZA PRIDOBITEV SREDSTEV
Upravičenci do sredstev morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
(1) Upravičenec mora imeti za stanovanjsko stavbo, za katero se ureja odvajanje in čiščenje odpadnih
voda z MKČN, ustrezno gradbeno dovoljenje.
(2) V primeru gradnje skupne MKČN morajo upravičenci razpolagati z zemljiščem za postavitev MKČN
in vlogi priložiti podpisan in notarsko overjen medsebojni dogovor vseh uporabnikov o gradnji,
uporabi, vzdrževanju in kasnejšem monitoringu MKČN, s katerim morajo določiti osebo, ki bo
zadolžena za njeno upravljanje in poročanje. Medsebojni dogovor mora vsebovati tudi ustrezno
zemljiškoknjižno dovolilo.
(3) Upravičenec v namen izplačila subvencije posreduje zahtevek na predpisanem obrazcu po
izgradnji MKČN v skladu s pogoji tega razpisa najkasneje do 15. novembra 2015.
(5) Pred izplačilom subvencije bo strokovna oseba ali organizacija, ki jo bo določil pristojni organ
občinske uprave, preverila ustreznost zgrajene MKČN glede na področno zakonodajo in zahteve
Odloka o sofinanciranju nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine
Hrpelje – Kozina (Uradni list RS, št. 46/2015)
VI. DOKUMENTACIJA
Vlagatelji poleg izpolnjene vloge (prijavni obrazec št. 1) z zahtevanimi prilogami, priložijo še
podpisano izjavo (obrazec št. 2).
VII. ROK ZA ODDAJO VLOG IN NAČIN PREDLOŽITVE
Skrajni rok za oddajo vlog je 30. 9. 2015 do 12.00 ure.
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznem razpisnem obrazcu, vsebovati mora vse v obrazcu zahtevane
podatke ter priloge in mora biti na ustreznih mestih podpisana.
Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici ter ustrezno označena. Na sprednji strani ovojnice mora biti
razviden polni naslov vlagatelja ter pripis:
»NE ODPIRAJ – VLOGA NA JAVNI RAZPIS – MALE KOMUNALNE ČISTILNE NAPRAVE«
Vlagatelji lahko vloge oddajo osebno na sedežu Občine Hrpelje-Kozina ali po pošti na naslov: Občina
Hrpelje-Kozina, Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina.
VIII. OBRAVNAVA VLOG IN POSTOPEK ODOBRITVE
Vloge se bodo obravnavale in subvencije odobrile po vrstnem redu prispelih popolnih vlog,
upoštevane pa bodo samo vloge, ki bodo prispele na sedež občine najkasneje do 30. 9. 2015 do 12.00
ure.

Upravičenci bodo prejeli odločbo o odobritvi subvencije, samo izplačilo pa se bo izvedlo na podlagi
zahtevka upravičenca po dokončani gradnji MKČN.
Upravičenec, ki je podal popolno vlogo v tekočem letu in zaradi porabe sredstev ni prejel subvencije,
ima ob ponovni prijavi na razpis prednost v vrstnem redu na podlagi datuma prispelih popolnih vlog.
IX. DODATNE INFORMACIJE
Prijavni obrazci so dostopni na spletni strani Občine Hrpelje-Kozina ali pa v sprejemni pisarni Občine
Hrpelje-Kozina, vsak dan v poslovnem času.
Informacije v zvezi z javnim razpisom lahko dobite pri Andreju Bolčiču oziroma na tel. številki 05/68
00 150 ali na e-naslov: andrej.bolcic@hrpelje-kozina.si

Številka:
Hrpelje, 18.8.2015

Županja
Saša Likavec Svetelšek

