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I.

POVABILO K ODDAJI VLOGE

Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško, vabi vse upravičence, da v skladu z
objavljenim javnim razpisom in razpisno dokumentacijo oddajo vlogo za sofinanciranje v
obliki nepovratnih sredstev.
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje individualnih hišnih priključkov in malih čistilnih
naprav za komunalne odpadne vode na območju občine Krško.
Na osnovi Uredbe o območjih omejene rabe prostora zaradi jedrskega objekta in o pogojih
gradnje objektov na teh območjih (Ur. l. RS, št. 36/04, 103/06, 92/14) so določena naslednja
merila:
- v pasu do 1.500 m (naselja: Spodnji Stari Grad, Spodnja Libna, Stara vas,
Žadovinek) do 95 % upravičenih stroškov investicije;
- v pasu do 2.500 m (krajevne skupnosti: KS Leskovec, KS Krško polje, KS Dolenja
vas) do 82 % upravičenih stroškov investicije;
- ostali v območju občine Krško do 70 % upravičenih stroškov investicije.
Sredstva so zagotovljena v proračunu za leto 2018 v višini 71.000,00 EUR in sicer 35.000,00
EUR za individualne hišne kanalizacijske priključke in 36.000,00 EUR za male čistilne
naprave.
Maksimalna višina upravičenih stroškov znaša 2.400,00 EUR za individualne hišne priključke
in za male čistilne naprave.

II.

ROKI IN NAČIN PRIJAVE

Rok za oddajo vlog je vsak prvi delovni ponedeljek v mesecu, razen v mesecu avgustu in
decembru.
Razpisno dokumentacijo lahko interesenti dvignejo:
 na sedežu Centra za podjetništvo in turizem Krško (v nadaljevanju: CPT Krško), CKŽ
46, 8270 Krško,
 na spletni strani CPT Krško (www.cptkrsko.si) – rubrika Aktualno,
 na spletni strani Občine Krško (www.krsko.si) – rubrika Javni razpisi.
Informacije lahko pridobite na Centru za podjetništvo in turizem Krško; Tel.: 07/490-22-25; epošta: mateja.jurecic@cptkrsko.si.
Vloga za sofinanciranje individualnih hišnih priključkov je popolna, če vsebuje naslednje
izpolnjene obrazce:
 Izjava lastnika nepremičnine,
 Odločba o statusu društva (velja za društva, ki delujejo v javnem interesu),
 Izjava o pregledu in nadzoru izvedbe hišnega kanalizacijskega priključka na javno
kanalizacijo,
 Računi o nabavi materiala,
 Potrdilo o plačanih računih,
 Skica izvedbe,
 Dokazilo o lastništvu objekta – izpisek iz zemljiške knjige,
 Veljavno gradbeno dovoljenje za stanovanjski objekt oziroma potrdilo (vloga za izdajo
potrdila oddana na UE Krško do 31.5.2018) oziroma odločba (vloga za izdajo odločbe
oddana na UE Krško po 1.6.2018), da ima objekt, zgrajen pred letom 1967, na podlagi
določil 1. odstavka 197. člena ZGO-1 oziroma 118. člena Gradbenega zakona,
uporabno dovoljenje.
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Vloga za sofinanciranje malih čistilnih naprav je popolna, če vsebuje naslednje izpolnjene
obrazce:
 Izjava lastnika nepremičnine,
 Odločba o statusu društva, ki deluje v javnem interesu (velja za društva),
 Izjava o pregledu in nadzoru vgradnje male komunalne čistilne naprave,
 Računi o nakupa male čistilne naprave in montaža,
 Potrdilo o plačanih računih,
 Dokazilo o lastništvu objekta – izpisek iz zemljiške knjige,
 Veljavno gradbeno dovoljenje za stanovanjski objekt oziroma potrdilo (vloga za izdajo
potrdila oddana na UE Krško do 31.5.2018) oziroma odločba (vloga za izdajo odločbe
oddana na UE Krško po 1.6.2018), da ima objekt, zgrajen pred letom 1967, na podlagi
določil 1. odstavka 197. člena ZGO-1 oziroma 118. člena Gradbenega zakona,
uporabno dovoljenje,
 Kopija sklepa o registraciji izvajalca, iz katere je razvidno, da izvajalec izpolnjuje
pogoje za opravljanje ustrezne dejavnosti,
 Certifikat oziroma listina o skladnosti izdelka z zahtevami glede mejnih vrednosti
parametrov odpadnih vod.
Obrazci in priloge naj bodo zložene po vrstnem redu, kot je navedeno.
Vlogo je potrebno v zaprti kuverti s pripisom »NE ODPIRAJ – JAVNI RAZPIS
SOFINANCIRANJE INDIVIDUALNIH HIŠNIH PRIKLJUČKOV IN MALIH ČISTILNIH
NAPRAV« dostaviti na naslov Center za podjetništvo in turizem Krško, Cesta krških
žrtev 46, 8270 Krško.
Na hrbtni strani kuverte mora biti navedeno ime in priimek ter naslov vlagatelja.

III.

OBRAVNAVA VLOG

Vloge bo obravnavala strokovna komisija, ki jo imenuje župan. Odpiranje vlog ne bo javno.
Strokovna komisija bo vloge odpirala in obravnavala enkrat mesečno in sicer vsako prvo
delovno sredo v mesecu po roku za oddajo vlog, razen v mesecu avgustu in decembru. Če
vloga ne bo popolna, bo prijavitelj pozvan, da v roku osem dni od prejema poziva za
dopolnitev vloge le to dopolni. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v
določenem roku, bodo zavržene.
Popolne vloge bodo ocenjene na podlagi meril za izbor.
Prejete vloge se bodo obravnavale po časovnem zaporedju prispetja vloge. V primeru, da bo
prispelih popolnih vlog več kot je na voljo razpoložljivih sredstev, bodo imele prednost vloge
s potrdilom o plačanem računu opravljene storitve starejšega datuma. V primeru, da bo več
vlog z istim datumom potrdila o plačanem računu, se bodo te vloge obravnavale glede na
datum izdane izjave o ustreznosti oz. pravilni priključitvi. V primeru, da bo več vlog z istim
datumom izjave o ustreznosti oz. pravilni priključitvi, se bodo te vloge obravnavale po
časovnem zaporedju prispetja vloge. Komisija bo po pregledu pripravila predlog o dodelitvi
sredstev oziroma zavrnitvi dodelitve sredstev.
O izidu javnega razpisa bodo prijavitelji 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 sredstev in
ostalih medsebojnih obveznostih in pravicah. Nakazilo sredstev se izvrši na transakcijski
račun upravičenca v roku 30 dni od izdaje odločbe o prejemu sredstev.
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Člani komisije se zavežejo, da bodo podatke v vlogah varovali kot zaupne in bodo
uporabljeni samo za oceno vlog.
Občina Krško
CKŽ 14
8270 Krško
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