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Na podlagi 8. lena Pravilnika o subvencioniranju
obrestnih mer za najete kredite za izgradnjo, prenovo
in nakup stanovanj in stanovanjskih hi v Obini Vipava
(Uradno glasilo t. 7/98) objavlja upan Obine Vipava
javni razpis
za subvencioniranje obrestne mere za kredite,
najete v letu 2014, za izgradnjo, prenovo
in nakup stanovanj in stanovanjskih hi
v Obini Vipava
Namen subvencioniranja obrestnih mer je izgradnja, prenova in nakup stanovanj in stanovanjskih hiš
na obmoju Obine Vipava, za katere prosilec najame
kredit pri banki, s katero ima Obina Vipava sklenjeno
pogodbo o kreditiranju obanov v letu 2014. V prenovo
sodi tudi ureditev centralnega ogrevanja z zemeljskim
plinom.
Viina sredstev za subvencijo v letu 2014 znaa
21.000,00 EUR.
Kvota posojil do katere obina na podlagi javnega razpisa subvencionira obrestno mero znaa
169.800,00 EUR.
Najviji znesek kredita, ki ga obina subvencionira
posameznemu prosilcu je 25.000,00 EUR.
Obrestna mera za kreditojemalce je EURIBOR
+ 0 %.
Najdalji rok za vrailo kredita je 10 let.
Interesenti, ki elijo najeti kredit morajo izpolnjevati splone in posebne pogoje, ki jih doloa Pravilnik
o subvencioniranju obrestnih mer za najete kredite za
izgradnjo, prenovo in nakup stanovanj in stanovanjskih
hi v Obini Vipava, ki je objavljen v Uradnem glasilu
št. 7/98, z dne 4. junij 1998.
Sploni pogoji:
– da je dravljan Republike Slovenije,
– da je oban Obine Vipava,
– da je lastnik (solastnik) stanovanjske hiše, ki jo
namerava prenavljati s kreditom, za katerega se prijavlja,
– da gre za nepreminino na obmoju Obine Vipava,
– da ima veljavno gradbeno dovoljenje ali lokacijsko
informacijo oziroma da ima sklenjeno kupoprodajno pogodbo in overjeno pri notarju,
– da prosilec oziroma njegov druinski lan ni kupil
stanovanja na podlagi Stanovanjskega zakona (Uradni
list RS, št. 18/91).
Posebni pogoji:
– da bo v letu javnega razpisa sklenil kreditno pogodbo z banko, s katero ima Obina Vipava sklenjeno
pogodbo o kreditiranju v roku 60 dni od prejema obvestila o uvrstitvi na prednostno listo prosilcev kredita,
– da plaa banki stroke odobritve kredita,
– da zavaruje kredit pri zavarovalnici po tari zavarovalnice ali s poroki,
– da izpolnjuje pogoje banke kreditodajalke (kreditna sposobnost, itd.).
Interesenti oddajo vlogo na posebnem obrazcu na
naslov Obina Vipava, Glavni trg 15, 5271 Vipava s pripisom za stanovanjski kredit (obrazci bodo na voljo na

Na podlagi 10. lena Statuta Obine Krko (Uradni
list RS, št. 98/00, 5/03, 57/06, 47/10, 90/11), na podlagi
Pravilnika o postopkih za izvrevanje prorauna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09,
3/13) in doloil Odloka o proraunu Obine Krko za leto
2014 (Uradni list RS, t. 107/12) Obina Krko, CK 14,
8270 Krško objavlja
javni razpis
sonanciranje individualnih hinih kanalizacijskih
prikljukov in malih istilnih naprav
za komunalne odpadne vode
v Obini Krko v letu 2014
I. Predmet razpisa: predmet razpisa je sonanciranje individualnih hinih kanalizacijskih prikljukov in
malih istilnih naprav za komunalne odpadne vode do
50 PE (populacijskih enot) v Obini Krko.
II. Splošni pogoji za pridobitev sredstev
Sploni pogoji kandidiranja:
1. Upravienci po tem razpisu so:
– zine osebe (gospodinjstva), lastniki individualnih stanovanjskih hi s stalnim prebivaliem v Obini
Krško,
– drutva s sedeem v Obini Krko, ki predloijo
Odlobo o statusu drutva, ki deluje v javnem interesu.
2. Pogoji pri izgradnji individualnega hišnega prikljuka:
– veljavno gradbeno dovoljenje za stanovanjski
objekt zgrajen po letu 1967 ali potrdilo, za stanovanjski
objekt zgrajen pred letom 1967, da ima objekt na podlagi doloil prvega odstavka 197. lena ZGO-1 uporabno
dovoljenje,
– pogoji za individualni hini prikljuek morajo biti
skladni z razpisno dokumentacijo Tehnini pogoji za izvedbo prikljuitve, ki so navedeni v Priloga 1,
– pri izgradnji in izraunu je potrebno upotevati najkrajo pot izvedbe prikljuitve na kanalizacijsko
omreje,
– na obmoju, kjer se zgradi javna kanalizacija,
imajo lastniki stanovanjskih hiš s tem javnim razpisom
skrajni rok za pridobitev sredstev 3 leta po tem, ko je
izvajalec gospodarske javne slube v obini obvestil
potencialne uporabnike o monosti prikljuitve na javno
kanalizacijo.
3. Pogoji pri izgradnji male istilne naprave:
– veljavno gradbeno dovoljenje za stanovanjski
objekt zgrajen po letu 1967 ali potrdilo, za stanovanjski
objekt zgrajen pred letom 1967, da ima objekt na podlagi doloil prvega odstavka 197. lena ZGO-1 uporabno
dovoljenje,
– mala istilna naprava mora imeti certikat oziroma listino o skladnosti izdelka z zahtevami, glede mejnih
vrednosti parametrov odpadnih vod kot jih predpisuje
5. len Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadne
vode iz malih komunalnih istilnih naprav (Uradni list
RS, št. 98/07, 30/10),
– ienje komunalne odpadne vode v mali komunalni istilni napravi mora biti v skladu z doloili 4. lena o ustreznosti ienja komunalne odpadne vode, ki
jih predpisuje Uredba o emisiji snovi pri odvajanju od-
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