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Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju nakupa in vgradnje malih komunalnih aistilnih naprav na
obmoiju Obdine Hrpelje - Kozina (Uradni list RS, 5t. 46/2015,33/2076l.in odloka o proraiunu Obaine
Hrpel.le - Kozina za leto 2017 (Uradni list RS, it.6/2017) iupanja Obdine Hrpelje-Kozina objavlja
naslednji

Javni razpis za subvencioniranje nakupa in vgradnje malih komunalnih iistilnih naprav na
obmotju Obtine Hrpelje-Kozina za leto 2017
I. PREDMET RAZPIsA

Predmet javnega razpisa je subvencioniranje dela stroikov nakupa in vgradnje malih komunalnih
s kapaciteto do 50 populacijskih enot (v nadaljevanju: MKeN) za odvajanje in ii5tenje
komunalne odpadne vode v Obiini Hrpelje-Kozina.

tistilnih naprav

II. VISINA RAZPISANIH SREDSTEV

Sredstva za leto 2017 so zagotovljena z odlokom o proratunu Obdine Hrpelje - Kozina za leto 2017
(Uradni list RS, it. 6/2017)v skupni viiini 30.000,00 EUR.
III. UPRAVI.ENCI

je upravitena

fiziEna oseba, ki ima stalno prebivali5Ee v Obtini Hrpelje-Kozina in je
lastnik, solastnik ali skupni lastnik stanovanjske stavbe, ki se nahaja na obmodju Obdine Hrpelje-Kozina,
kjer po operativnem programu ni predvidena izgradnja javnega ka na lizacijskega omreija.

Do subvencije

Subvenclja se lahko izjemoma odobrl lastniku stavbe na obmotju, kjer je javno kanalizacijsko omreZje
ie zgrajeno ali pa je gradnja nairtovana, prikljuiitev nanj pa ni tehnidno moina ali ni ekonomsko
upravidena.
IV. UPRAVI.EN STROiEK

Upraviien stroiek je nakup in vgradnja MKeN, ki ima pridobljeno izjavo o skladnosti s standardi iz
Uredbe o emisiji snovl pri odvajanju odpadne vode iz malih iistilnih naprav (Uradni list RS, it.98/07 in
30/10) in je izdana v skladu s predpisom, ki ureja potrjevanje skladnosti in oznaaevanje gradbenih
proizvodov. Seznam MKeN, ki ustrezajo tem pogojem, objavlja Zbornica komunalneea sospodarstva,
upravidenec pa je zavezan ustreznost izkazati s certifikatom.
Upravideni stroiki se dokazujejo z raduni za nakup in gradnjo ustrezne MKeN.

Upravidencem se dodelijo finanEna sredstva v viiini do 50 % upraviienih stro5kov za nakup in vgradnjo,
vendar ne vei kot 1.000,00 EUR za posamezno stanovanjsko stavbo.

V primeru gradnje skupne MKaN za vet stanovanjskih enot viiina sofinanciranje ne more presegati
800,00 EUR na stanovanjski objekt.
DDV ni upraviaen stroiek.

Odloaanje o upravldenosti do subvencije se presoja na podlagi in skladu z odlokom in razpisom po
pravilih sploinega upravnega postopka. Vloge se obravnavajo in subvencije odobrijo po vrstnem redu
prispelih popolnih vlog, ob upoitevanju prednosti upraviaencev. Sredstva se dodelijo do porabe
proradunskih sredstev tekotega leta za ta namen.
V. POGOJI IN MERILA ZA PRIDOBITEV SREDSTEV

Upraviienci do sredstev morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
(1) Upravitenec mora imeti za stanovanjsko stavbo, za katero se ureja odvajanje in ii5tenje odpadnih
voda z MKaN, ustrezno gradbeno dovoljenje.
(2) V primeru gradnje skupne tuKeN morajo upraviienci razpolagati z zemljisaem za postavitev MKaN
in vlogi priloiiti podpisan in notarsko overjen medsebojni dogovor vseh uporabnikov o gradnji, uporabi,

vzdrievanju in kasnejiem monitoringu MKeN, s katerim morajo doloiiti osebo, ki bo zadoliena za
njeno upravljanje in porodanje. Medsebojni dogovor mora vsebovatl tudi ustrezno zemljiikoknjiino
dovolilo.
(3) Upravidenec v namen izpladila subvencije posreduje zahtevek na predpisanem obrazcu po izgradnji
MK.N v skladu s pogoji tega razpisa najkasneje do 15. novembra 2017.

(5) Pred izplaailom subvencije bo strokovna oseba ali organizacUa, ki jo bo dolodil pristojni organ
obiinske uprave, preverila ustreznost zgrajene MKeN glede na podrotno zakonodajo in zahteve
Pravilnika o sofinanciranju nakupa in vgradnje malih komunalnih iistilnih naprav na obmoaju Obaine
Hrpelje

-

Kozina (Uradni list RS, 51.4612015, 33/20761.

VI. DOKUM ENTACUA

Vlagatelji poleg izpolnjene vloge (prijavni obrazec 5t. 1) z zahtevanimi prilogami, priloiijo 5e podpisano
izjavo (obrazec

it.

2).

VII. ROK ZA ODDAJO VLOG IN NA.IN PREDTOZITVE
Skrajni rok za oddajo vlog je 29.9.2017 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 oznaiena. Na sprednji strani ovojnice mora biti
razviden polni naslov vlagatelja ter pripis:
DNE ODPIRA]

_VLOGA NA ]AVNI

RAZPIS

_ MALE KOMUNALNE EISTIII'IT NAPRAVE(

Vlagatelji lahko vloge oddajo osebno na sedeiu Obtine Hrpelje-Kozina ali po po5ti na naslov: Obaina
Hrpelje-Kozina, Hrpelje, Reika cesta 14,6240 Kozina.
VIII. OBRAVNAVA VLOG IN POSTOPEK ODOBRITVE

Vloge se bodo obravnavale in subvencije odobrile po vrstnem redu prispelih popolnih vlog, upoitevane
pa bodo samo vloge, ki bodo prispele na sedei obtine najkasneje do 29.9.2017 do 12.00 ure.
Upravidenci bodo prejeli odlotbo o odobritvi subvencue, samo lzplaiilo pa se bo izvedlo na podlagi
zahtevka upraviienca po dokonEani gradnji MKaN.
Upraviaenec, ki.ie podal popolno vlogo v tekoiem letu in zaradl porabe sredstev ni prejel subvencije,
ima ob ponovni prijavi na razpis prednost v vrstnem redu na podlagi datuma prispelih popolnih vlog.
IX. DODATNE INFORMACUE

Prijavni obrazci so dostopni na spletni strani obaine Hrpelje-Kozina ali pa v sprejemni pisarni obfine
Hrpelje-Kozina, vsak dan v poslovnem tasu.

lnformacije v zvezi z javnim razpisom lahko dobite pri Romini Poles oziroma na tel. Stevilki 05/620 53
71 ali na e-naslov: romina.ooles@hroelie.si

2upanja

stevilka: 430-7/2017
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