Javni razpis
za subvencioniranje izgradnje in nakupa črpališč
odpadnih voda
na območju občine Cerknica
v letu 2019

Na podlagi Pravilnika o subvencioniranju izgradnje in nakupa črpališč odpadnih voda na območju
Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 30/2017) in Odloka o proračunu Občine Cerknica za leto 2019
(Uradni list RS, št. 13/2019) Občina Cerknica, Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica objavlja:

JAVNI RAZPIS ZA SUBVENCIONIRANJE IZGRADNJE IN NAKUPA ČRPALIŠČ ODPADNIH VODA
NA OBMOČJU OBČINE CERKNICA V LETU 2019

1. PREDMET JAVNEGA RAZPISA
Predmet javnega razpisa je subvencioniranje izgradnje in nakupa (dobave in vgradnje) črpališč
odpadnih voda iz objektov, kadar odpadne vode v kanalizacijo ne morejo odtekati s pomočjo
gravitacije, ker se stekajo nižje od javne kanalizacije, zaradi česar jih je treba prečrpavati.
2. VIŠINA SREDSTEV
Sredstva, namenjena subvencioniranju izgradnje in nakupa črpališč odpadnih voda na območju
Občine Cerknica v letu 2019, so določena v Proračunu Občine Cerknica za leto 2019, na proračunski
postavki št. 111012 – Subvencioniranje MKČN. Višina razpisanih sredstev za leto 2019 je
2.500,00 EUR.
Najvišji znesek subvencije je 700,00 EUR, kar vključuje nakup in izgradnjo posameznega črpališča
odpadnih voda.
Vsak upravičenec je do subvencije za izgradnjo in nakup črpališča odpadnih voda za isti objekt
upravičen samo enkrat.
3. UPRAVIČENCI
Do subvencij so upravičene:
 Fizične osebe, ki so lastnice ali solastnice stanovanjskih stavb na območju, na katerem mora
Občina Cerknica zagotoviti odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod z javno kanalizacijo in
javno čistilno napravo, kadar odpadne vode iz objektov ne morejo odtekati v kanalizacijo s pomočjo
gravitacije.
 Društva in neprofitne organizacije, ki imajo sedež v Občini Cerknica in so lastniki ali solastniki
oziroma upravljavci objektov na območju Občine Cerknica, kadar odpadne vode iz objektov ne
morejo odtekati v kanalizacijo s pomočjo gravitacije.
Do subvencij niso upravičeni:
 Fizične in pravne osebe, ki so lastnice ali solastnice objektov, za katere je iz izdanih projektnih
pogojev v zvezi s pridobitvijo dovoljenj za gradnjo razvidno, da je lastnik, glede na lego objekta,
dolžan urediti odtekanje vseh odpadnih voda iz objektov s pomočjo gravitacije in je prečrpavanje
odpadne vode potrebno le zaradi odvajanja odpadne vode iz kletne etaže, medtem ko
prečrpavanje zaradi odvajanja odpadne vode iz pritličja ter višjih nadstropij objekta ne bi bilo
potrebno.
 Investitorji črpališč odpadnih voda, ki so bila vgrajena in kupljena pred letom 2010.

4. VSEBINA VLOGE IN POGOJI ZA DODELITEV SREDSTEV
Popolna vloga vsebuje izpolnjen in podpisan prijavni obrazec ter zahtevano dokumentacijo k vlogi.
Pogoji za dodelitev subvencij so naslednji:
 Dokazilo o plačilu računa za nakup ter vgradnjo črpališča, iz katerega morata biti razvidna cena ter
to, da je bil nakup resnično opravljen;
 dokazilo o poravnanem komunalnem prispevku oziroma sklenjena pogodba o obročnem
odplačevanju;
 potrdilo JP Komunala Cerknica, d. o. o., kot dokazilo o dejanski vgradnji črpališča;
 soglasje (v kolikor je vlagatelj tudi lastnik, soglasje ni potrebno):
 solastnikov stanovanjskega objekta oz. soinvestitorjev izgradnje skupnega črpališča za objekt;
 lastnika nepremičnine in soinvestitorjev črpališča, ki je skupno za več objektov;
 izjava, da ima upravičenec poravnane vse obveznosti do Občine Cerknica in da so navedeni
podatki v celotni dokumentaciji javnega razpisa resnični in pravilni.
5. ROK ZA PRIJAVO IN NAČIN PRIJAVE
Izpolnjeno vlogo s priloženo zahtevano dokumentacijo po tem razpisu vlagatelji pošljejo priporočeno
po pošti na naslov: Občina Cerknica, Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica in opremljeno s pripisom »Ne
odpiraj – subvencioniranje črpališč odpadnih voda« ali oddajo neposredno na sedežu občine.
Na hrbtni strani mora biti označen naslov pošiljatelja vloge.
Razpis je odprt do porabe sredstev oziroma najpozneje do 31. 10. 2019. V primeru predčasnega
zaprtja razpisa bosta datum in ura zaprtja razpisa objavljena na spletni strani občine.

6. OBRAVNAVANJE VLOG IN POSTOPEK ODOBRITVE
Odpiranje in pregled vlog:
Vloge se odpirajo po vrstnem redu prejetja. Odpiranje vlog ni javno. Odpiranje vlog je obdobno, ko
prispe primerno število prijav. Prispele vloge bo pregledala in strokovno ocenila komisija, ki jo imenuje
župan Občine Cerknica.
Popolnost in dopolnitev vlog:
Vloga se šteje za popolno, če je izpolnjena na obrazcih razpisne dokumentacije, je razumljiva in ima
priložene vse potrebne priloge. Vlagatelje nepopolnih vlog se pisno pozove k dopolnitvi. Rok
dopolnitve je 8 dni od prejema poziva za dopolnitev. Dopolnitve, poslane po tem roku, se ne
upoštevajo.
Popolne vloge se razvrstijo po datumu in uri prejetja. Pravočasno dopolnjene vloge se uvrstijo
po vrstnem redu na seznam glede na prejem dopolnitve. V primeru, da je na seznam popolnih vlog
uvrščenih več vlog, kot je na voljo sredstev, se sredstva razdelijo vlagateljem popolnih vlog z začetka
seznama glede na vrstni red datuma in ure prejema in razpoložljiva sredstva.
Upravičenci, ki so podali popolno vlogo v tekočem letu in zaradi porabe sredstev niso prejeli sredstev,
imajo ob ponovni prijavi na razpis v naslednjem letu prednost v vrstnem redu prispetja vlog.
S sklepom se zavrže vloge:
 ki so prispele po zaključku razpisa;
 ki niso oddane na predpisani dokumentaciji;
 nepopolne vloge, ki jih v navedenem roku vlagatelj ne dopolni ali jih dopolni neustrezno.
S sklepom se zavrne vloge:
 ki so neutemeljene;
 ki so vsebinsko neustrezne;
 ki ne izpolnjujejo pogojev za prijavo.

7. OBVEŠČANJE O IZBORU
Občinska uprava Občine Cerknica izda sklep o dodelitvi sredstev na podlagi predloga dodelitve
proračunskih sredstev, ki ga pripravi komisija.
Zoper navedeni sklep lahko vlagatelj vloži pritožbo na župana Občine Cerknica na naslov:
Občina Cerknica, Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica v roku 15 dni od vročitve sklepa. Prepozno vložene
pritožbe se zavržejo.

8. SPREMLJANJE NAMENSKE PORABE SREDSTEV
Nadzor nad izvajanjem namenske porabe sredstev izvaja komisija, imenovana s strani župana.
Prejemnik subvencije je dolžan vrniti pridobljena sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi (te
se obračunajo od dneva izplačila upravičencu do dneva vračila sredstev) v primerih, ko se ugotovi:
 da je upravičenec za namen pridobitve sredstev navajal neresnične podatke;
 druge ugotovljene nepravilnosti pri uporabi sredstev.

9. INFORMACIJE
Razpisna dokumentacija je od dneva objave javnega razpisa do izteka prijavnega roka dosegljiva
na občinski spletni strani http://www.cerknica.si.
Zainteresirani jo lahko prevzamejo tudi na sedežu Občine Cerknica, Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica
v času uradnih ur, in sicer v ponedeljek, sredo in petek od 8. do 12. ure ter v sredo od 13. do 16. ure.

Kontaktni osebi za dodatne informacije:
 Samo Mlinar, višji svetovalec za komunalno-cestno dejavnost, tel.: 01/70-90-620, elektronski
naslov: samo.mlinar@cerknica.si;
 Vida Tekavec, svetovalka na področju projektov, tel.: 01/70-90-612, elektronski naslov:
vida.tekavec@cerknica.si.
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