Na podlagi Odloka o sofinanciranju nakupa in vgradnje malih komunalnih aistilnih naprav na obmodju Obtine
Hrpelje

-

Kozina (Uradni list RS, 5t. 46/2015,33/2016 ) in odloka o proraiunu ObEine Hrpelje - Kozina za leto
it. 2112015) Zupanja obtine Hrpelje-Kozina objavlja naslednii

2016 (Uradni list RS,

Javni razpis za subvencioniranje nakupa in vgradnie malih komunalnih iistilnih naprav na obmot u obaine
Hrp€Ue-Kozlna za leto 2016
I. PREDMET RAZPISA

Predmet javnega razpisa je subvencioniranje dela strolkov nakupa in vgradnje malih komunalnih Eistilnih
naprav s kapaciteto do 50 populacijskih enot (v nadaljevanju: MKCN) za odvajanje in aiEtenje komunalne
odpadne vode v obdini Hrpelje-Kozina.
II. VIsINA RAZPISANIH SREDSTEV

Sredstva za leto 2016 so zagotovljena z odlokom o proraaunu Obaine Hrpel.ie - Kozina za leto 2016 (Uradni list
RS, Et.

2112015) v skupni viiini 50.000,00 EUR.

III. UPRAVIEENCI

je upravieena fiziana oseba, ki ima stalno prebivaliiae v Obiini Hrpelje-Kozina in je lastnik,
solastnik ali skupni lastnik stanovanjske stavbe, ki se nahaja na obmoaju Obtine Hrpelje-Kozina, kjer po
Do subvencije

operativnem programu ni predvidena izgradnja javnega kanalizacijskega omreija.
Subvencija se lahko izjemoma odobri lastniku stavbe na obmotju, kjer je javno kanalizacijsko omreije
zgra.ieno ali pa je gradnja nadrtovana, prikljuiitev nanj pa ni tehnitno moina ali ni ekonomsko upravitena,

ie

IV. UPRAVI.EN STROsEK

Upraviaen strogek je nakup in vgradnja MKCN, ki ima pridobljeno iziavo o skladnosti s standardi iz Uredbe o

odvajanju in aiSienju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, 5t. 98/15) in ie izdana v skladu s predpisom, ki
ureja potrjevanje skladnosti in oznaaevanje gradbenih proizvodov. Seznam M(eN, ki ustrezajo tem pogojem,
objavlja Zbornica komunalnesa sosoodarstva, upraviEenec pa je zavezan ustreznost izkazati

s

certifikatom.

Upravideni strogki se dokazujejo z raiuni za nakup in gradnjo ustrezne MKaN.
Upravieencem se dodelijo finanEna sredstva
ne vea

kot

v

viSini do 50 % upraviaenih stroSkov za nakup in vgradnjo, vendar

1.000,00 EUR za posamezno stanovanjsko stavbo.

V primeru gradnje skupne MKaN za vei stanovanjskih enot vilina sofinanciranje ne more presegati8Oo,Oo EUR
na stanovanjski objekt.
DDV ni upraviien strosek.

o upravitenosti do subvencije se

preso.ia na podlagi in skladu z odlokom in razpisom po pravilih
postopka.
sploSnega upravnega
Vloge se obravnavajo in subvencije odobrro po vrstnem redu prispelih
popolnih vlog, ob upoltevanju prednosti upraviiencev. sredstva se dodelijo do porabe proratunskih sredstev

Odloaanje

tekoEega leta za ta namen.
V. POGOJI IN MERILA ZA PRIDOBITEV SREDSTEV

Upravitenci do sredstev moraio izpolnjevati naslednje pogoje:
(1) Upravitenec mora imeti za stanovanjsko stavbo, za katero se ureja odvajanje in iiSienje odpadnih voda
MKCN, ustrezno gradbeno dovoljenje.

z

(2) V primeru gradnje skupne MKCN morajo upravitenci razpolagati z zemljiltem za postavitev MKdN in vlogi

priloliti podpisan in notarsko overjen medsebojni dogovor vseh uporabnikov o gradnji, uporabi, vzdrlevanju
kasnejsem monitoringu MKCN, s katerim morajo doloaiti osebo, ki bo zadoliena za njeno upravljanje

in
in

poroaanje. Medsebojni dogovor mora vsebovatitudi ustrezno zemljilkoknjiino dovolilo.
(3) Upraviaenec v namen izplaaila subvencije posreduje zahtevek na predpisanem obrazcu po izgradnji MKeN v
skladu s pogojitega razpisa najkasneje do 15. novembra 2016.

(5) Pred izplafilom subvencije bo strokovna oseba ali organizacija, ki jo bo dolotil pristojni organ obainske
uprave, preverila ustreznost zgrajene MKeN glede na podroano zakonodajo in zahteve Odloka o sofinanciranju
nakupa in vgradnje malih komunalnih Eistilnih naprav na obmotju Obaine Hrpelje - Kozina (Uradni list Rt lt.

46l20rsl
VI. DOKUMENTACUA

vlagatelji poleg izpolniene vloge (prijavni obrazec
(obrazec

!t.

lt.

1) z zahtevanimi prilogami, priloriio 5e podpisano iziavo

2).

VII. ROl( ZA OODAJO VLOG IN NAEIN PREDLOzIVE
Skrajni rok za oddaio vlog ie 30. 9. 2016 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 oznaeena. Na sprednii strani ovoinice mora biti razviden

polni naslov vlagatelja ter pripis:
)NE ODPIRAJ

-

VLOGA NA JAVNI RAZPIS

-

MALE KOMUNALNE CISTILNE NAPRAVE(

Vlagatelii lahko vloge oddajo osebno na seddu Obfine Hrpelje-Kozina ali po polti na naslov: Obtina HrpelieKozina, Hrpelje, Relka cesta 14, 6240 Kozina.
VIII. OBRAVNAVA VIOG IN POSTOPE( ODOBRITVE
Vloge se bodo obravnavale in subvencije odobrile po vrstnem redu prispelih popolnih vlog, upoatevane pa Aoao
samo vloge, ki bodo prispele na sedel obaine naikasneie do 30. 9. 2016 do 12.00 ure.

Upravitenci bodo pre.ieli odloabo o odobritvi subvencije, samo izplatilo pa se bo izvedlo na podlagi zahtevka
upraviaenca po dokontani gradnji MKeN.
Upravitenec, ki ie podal popolno vlogo v tekotem letu in zaradi porabe sredstev ni pre.iel subvencije, ima ob
ponovni prijavi na razpis prednost v vrstnem redu na podlagi datuma prispelih popolnih vlog.

IX. DODATNE INFORMACI.'E
Prijavniobrazci so dostopni na spletni strani Obaine Hrpelie-Kozina ali pa v sprejemni pisarni Obfine HrpeljeKozina, vsak dan v poslovnem Easu.
lnformacije v zvezi z iavnim razpisom Iahko dobite pri Andreju Bolaieu oziroma na tel. ltevilki 05/68 00 150 ali
na e.naslov: andrei.bolcic@hroelie-kozina.si
Stevilka: 430-14/201G1

Hrpelje,27.5.2016

Zupanja
SaEa Likavec
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