
Na podlagi Odloka o proračunu Občine Kranjska Gora za leto 2019 (Uradni list RS št.
86/20 18) in Pravilnika o dodeljevanju nepovratnih finančnih sredstev za nakup in vgradnjo
malih komunalnih čistilnih naprav v občini Kranj ska Gora (Uradno glasilo slovenskih občin,
št. 14/20 14), objavlja Občina Kranjska Gora naslednji

JAVNI RÁZPIS
za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za soťinanciranje nakupa in vgradnje malih
komunalnih čistilnih naprav na območju občine Kranjska Gora za teto 2019

1. PREDMET JAVNEGA RAZPISA

Predmet j avnega razpisa je sofinanciranj e dela stroškov nakupa in vgradnj e malih kornunalnih
čistilnih naprav velikosti do 50 populacijskih ekvivalentov (v nadaljevanju MKCN) za
čiščenje komunalne odpadne vode iz:
- stanovanjskih stavb na poselitvenih obrnočjih občine Kranjska Gora, na katerih ni

predvidena izgradnja j avne kanalizacije;
- stanovanjskih stavb znotraj poselitvenih območij, kjer je zgrajena javna kanalizacija,

vendar priključitev na javno kanalizacijo, na podlagi izjave izvajalca lokalne gospodarske
jayne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v občini
Kranjska Gora, tehnično ni izvedljiva ali ekonomsko ni upravičena.

2. VIŠINA RAZPISANIH SREDSTEV

Sredstva za sofinanciranje SO V ViŠifli 10.000 € zagotovljena v proračunu Občine Kranjska
Gora za leto 2019, na proračunski postavki »150221 Fekalna kanalizacija investicije«.

3. POGOJI SOFINANCIRANJA

Upravičenec do pridobitve sredstev sofnanciranja je lahko izključno fizična oseba s
prijavljenim stalnim prebivališčem v občini Kranjska Gora na dan 1.1.2019, ki je lastnik ali
solastnik legalno zgrajene eno ali večstanovanjske stavbe, ki stoji:

- na poselitvenem območju občine Krarijska Gora, na katerem ni predvidena izgradnja
jayne kanalizacije;

- znotraj poselitvenega območja v občini Kranjska Gora, kjerje zgrajenajavna kanalizacija,
vendar priključitev na javno kanalizacijo, na podlagi izjave izvajalca lokalne gospodarske
jayne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v občini
Kranjska Gora, tehnično ni izvedljiva au ekonomsko ni upravičena.

V primeru priključitve dveh au več stanovanjskih objektov na eno MKČN, morajo vsi lastniki
posameznih stanovanjskih objektov podati skupno vlogo za sofinanciranje.

3.1. Tehnične zahteve za MKČN:

Mala čistilna napravaje lahko:
• Rastlinska MKCN, lagunska MKCN, ipd., ki dosega mejne vrednosti KPK200 mg/l,
• tipska MKČN, ki glede na izjavo o lastnostih dosega učinek čiščenja najmani 80%,
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• kot MKČN se lahko uporablja tudi naprava, sestavljena iz enote za mehansko čiščenje,
kj je gradbeni proizvod po standardu SIST EN 12566-1 (predizdelana pretočna
greznica) oziroma SIST EN 12566-4 (na mestu vgradnje sestavljena pretočna
greznica) in enote za nadaljnje čiščenje, filtracijo in infiltracijo po standardih: SIST
EN 12566-6 (predizdelana enota za čiščenje komunalne odpadne vode), če gre za
neposredno odvajanje v vodotok au posredno v podzemne vode, SIST —TP CEN/TR
12566-5 (filtma naprava za predčiščene hišne odpadne vode), če gre za neposredno
odvajanje v vodotok au SIST-TP CEN/IR 12566-2 (sistemi za infiltracijo v tla), če
gre za posredno odvajanje v podzemno vodo ali drugim enakovrednim in mednarodno
priznanim standardom,

• MKČN mora imeti certifíkat oziroma listino o skladnosti izdelka z zahtevami, glede
mejnih vrednosti parametrov onesnaženosti kot jih predpisuje Uredba o odvajanju in
čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/2015),

• MKČN mora imeti izjavo o lastnostih male komunalne čistilne naprave v skladu s
predpisi, kj urejajo gradbene proizvode, če gre za tipsko malo komunalno čistilno
napravo,

• za MKČN mora biti izdelano poročilo o prvih meritvah v skladu s predpisom, kj ureja
prve meritve in obratovalni monitoring odpadnih voda,

3.2. Pogoji za dodelitev sredstev sofinanciranja:

• stanovanjski objekt, zgrajen po letu 1967, iz katerega se odvaja komunalna odpadna
voda na MKCN, mora imeti veljavno gradbeno dovoljenje;

• v kolikor se je gradnja MKČN izvedla na zemljišču, kj ni v lasti vlagatelja
(upravičenca ali njegovega pooblaščenca), mora biti vlogi priložena overjena
služnostna pogodba;

• pred zasutjem mora biti vgradnja MKČN pregledana s strani Komunale Kranjska Gora
d.o.o.

• lastnik MKČN, kj je hkrati tudi upravljalec MKČN mora najpozneje 15 dni po začetku
njenega obratovanja o tem pisno obvestiti Komunalo Kranjska Gora d.o.o.

4. UPRAVlČENI STROŠKI

Upravičeni stroški za pridobitev nepovratnih sredstev sof‘inanciranja po tem razpisu so stroški
nakupa in vgradnje MKCN. Upravičeni stroški se dokazujejo s plačanimi računi, kj se glasijo
na vlagatelja.

Višina nepovratnih sredstev soFinanciranja je odvisna od velikosti MKČN in znaša 50 %
nabavne vrednosti z DDV, vendar največ do:
- 1.000,00 € za MKCN velikosti do 6 PE;
- 1.500,00 € za MKCN velikosti od 6 do 9 PE;
- 2.000,00 € za MKCN velikosti nad 9 PE.

V primeru čiščenja odpadnih voda iz dveh ali več stanovanjskih stavb z eno MKČN je do
nepovratnih sredstev sofinanciranja upravičena vsaka posamezna stanovanjska stavba v višini
50 % nabavne vrednosti MKCN z DDV, vendar največ do 1.000,00 EUR za posamezno
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stanovanjsko stavbo. Skupna višina nepovratnih sredstev v tem primeru ne sme presegati
nabavne vrednosti MKCN z DDV.

Sredstva se dodeljujejo upravičencem po vrstnem redu prispelih popolnih vlog do porabe
proračunskih sredstev tekočega leta za ta namen.

Upravičenci, kj so podali popolne vloge v tekočem letu in zaradi porabe sredstev niso sklenili
pogodbe o sofmanciranju, imajo ob ponovni prijavi na razpis prednost pri vrstnem redu
obravnave vlog.

5. VLOGA, ROK IN NAČIN PRIJAVE

Vloga za sofinanciranje mora biti podana na predpisanem obrazcu »VLOGA za dodelitev
nepovratnih finančnih sredstev za nakup in vgradnjo samostojne MKCN« in podpisana s
strani vlagatelja. V primem nakupa in vgradnje MKCN za več stanovanjskih objektov skupaj,
mora biti vloga za sofnanciranje podana na predpisanem obrazcu »VLOGA za dodelitev
nepovratnih finančnih sredstev za nakup in vgradnjo skupne MKCN« in podpisana s strani
vlagatelj ev.

Kandidati lahko vlogo dobijo na sedežu Občine Kranjska Gora, Kolodvorska ulica lb, 4280
Krarijska Gora, v delovnem času občinske uprave, na sedežih kraj evnih skupnosti v času
uradnih ur, oziroma na spletni strani Občine Kranjska Gora http://obcina.kranjska-gora.si.

Vlogo je potrebno posredovati na naslov: Občina Kranjska Gora, Kolodvorska ulica lb, 4280
Kranjska Gora, do vključno 15.11.2019, oziroma mora biti najpozneje na ta dan oddana na
pošti kot priporočena pošiljka.

Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj — prijava na javni razpis
— MKCN 2018«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden naziv in naslov vlagatelja.

Vloga se šteje za popolno, če so k vlogi priložene yse obvezne priloge in podatki, določeni v
dokumentaciji, ki je sestavni del tega razpisa. K vlogi morajo biti priloženi naslednji
dokumenti:
- kopija Izjave o lastnostih MKCN v skladu s predpisi;
- poročilo o opravljenih prvih meritvah v skladu s predpisom, kj ureja prva meritve in

obratovalni monitoring odpadnih voda;
- dokazilo o poravnanih stroških nakupa in vgradnje MKCN (kopije računov in potrdil o

plačilu);
- kopijo gradbenega dovoljenja za objekte. zgrajene po letu 1967;
- kopija obrazea Komunale Kranjska Gora, da je MKCN pred vgradnjo pregledana;
- če se je gradnja MKCN izvedla na zemljišču, ki ni v lasti upravičenca, je potrebno

priložiti overjeno služnostno pogodbo.
- v primeru nakupa in vgradnje skupne MKCN za več stanovanjskih objektov je potrebno

priložiti podpisan in overjen medsebojni dogovor vseh uporabnikov MKCN o uporabi
skupne MKCN, ki nima časovne omejitve in navesti osebo, kj bo zadolžena za
upravljanje MKCN.

Rok za prij avo na j avni razpi s se zaklj uči 15. 11. 2019.
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6. POSTOPEK OBRAVNAVANJA VLOG

Vse prejete vloge bo po vrstnem redu prispetja obravnavala strokovna tričlanska komisija, kj
jo jmenuje župan Občine Kranjska Gora. Odpiranje vlog ni javno. Vloge, ki ne bodo
pravočasne au katerih vlagatelj ne bo izpolnjeval razpisnih pogojev, bodo s sklepom
zavržene. Vlagatelji nepopolnih vlog bodo pozvani k dopolnitvi. Ce vloga ne bo pravočasno
dopolnjena au bo vloga kljub dopolnitvi še vedno nepopolna, bo s sklepom zavržena.

Sredstva bodo dodeljena upravičencem po vrstnem redu prispelih popolnih vlog, vendar
najdlje do porabe proračunskih sredstev za ta narnen. Upravičenec lahko prejme nepovratna
sredstva občine za namen nakupa in vgradnje MKCN samo enkrat.
Ce je vlagatelj oddal popolno vlogo, sredstev pa je zmanjkalo, ima ob prijavi na naslednji
razpis za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih
komunalnjh čistilnih naprav na območju občine Kranjska Gora prednost v vrstnem redu.

Vlagatelji bodo o izidu razpisa obveščeni v 15 dneh od dneva prejema popolne vloge.
Odločbo o dodelitvi nepovratnih fnančnih sredstev za nakup in vgradnjo MKCN izda
občinska uprava Občine Kranjska Gora. Z vsakim upravičencem bo sklenjena pogodba o
dodelitvi sredstev in ostalih medsebojnih pravicah in obveznostih. Nakazilo sredstev se jzvrši
na transakcij skl račun upravičenca v roku 30 dni od sklenitve pogodbe.

7. DODATNE INFORMACIJE

Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobite na Občini Kranjska Gora pri Moniki
Lihteneger, na tel. št. (04) 5809 822 au po elektronski pošti: rnonika.1ihteneer(äkraniska-
Ora. Si.

št.: 354-01/2019-2
datum: 16.1.2019

Zupan
Janez Hrovat
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