
Na podlagi dolodil Pravilnika o postopkih za izvrievanje proraduna Republike Slovenije
(Uradni list RS, 5t. 50/07, 11412007-Z|PRS0809, 61/08, 99/09-21PRS1011,3113,81/16) in
Odloka o proradunu obdine Kr5ko za leto 2018 (Ur. list RS,5t. 1/17,40117,23118), objavlja
Obdina Kr5ko

Javni razpis za sofinanciranje
obnove mestnega jedra Kr6ko, trga Brestanica ln posameznih

zgodovinsklh s

l. Neposredni prora6unski uporabnik: Obdi

ll. Predmet javnega razpisa:

Predmet javnega razpisa je:
1. sofinanciranje projektne dokumentacije za

Kr5ko, trgu Brestanica ter za posamezne
znadilnosti zaradi katerih je bilo obmodje
dediSdino v okviru dela naselij, varovanih k

o Podbodje - Vas (ESD 17412)
o Leskovec pri Kr5kem - Mestno jedro (ESD 17322)
o Raka - Vas (ESD 17321)

2. sofinanciranje izvedbe obnov zunanjih delov stavb s ciljem funkci$nalne izrabe in izgleda:
o za obnovo fasade
o za obnovo strehe
o za dodatna podstre5na stanovanja za oddajo v neprofitni r

o za lokale s turistidno ponudbo (spominki, biZuterija, gostin
aJem
ka ponudba,

predstavitvene dejavnosti, turistidne sobe,...)
o za obnovo objekta kulturne dediSdine
o za obnova zunanjosti gospodarskih objektov

lll. Pogoji za dodeljevarrje sredstev:

Na razpis se lahko prijavijo fizidne osebe, ki:
- so lastniki zgradb v predelu starega mesta Kr5ko od vhoda iz strani do mostu

dez reko Savo, ali so lastniki zgradb v obmodju starega trga B tanica, ali so lastniki
zaradi katerih je bilo
v okviru dela naselij,

posameznih zgodovinskih stavb katerih oblikovanje nosi znadil
obmodje kot celota prepoznano za naselbinsko kulturno ded
varovanih kot naselbinska dedi5dina: Podbodje - Vas,
jedro, Raka - Vas;
so ali bodo do konca razpisa pripravile dokumenta cijo za obnovo i so dela tudi izvedle:

pri Kr5kem - Mestno

za varstvo kulturne
izvedle v skladu z

za obnovo fasad

so dela izvedle na osnovi veljavnega dovoljenja in Soglasja Za
dedi5dine, de pa so obnavljale fasado na obmodju Zatona, so
usmeritvami za prenovo fasad, ki so podane v prilogi Strokovnih
na obmodju Zatona:

- lahko predloZijo ustrezne radune zaizvedbo del v letu 2018 (do
dokazilom o pladilu;

- niso prejele sredstev iz drugih razpisov;
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lV. ViSina razpoloZljivih sredstev:

Okvirna vi5ina sredstev namenjenih za Projekt obnove individualnih hiS v mestnih jedrih na
proradunski posta'vki 5762 Obnova individualnih hif v mestnih jedrih; konto 4314 tnvesticijski
transferi pos?rfl€znikom in zasebnikomje 30.000,00 EUR

Najvi5ji odobreni znesek po posameznem upravidencu je lahko do 5Q % celotne vrednosti
posameznega pro.iekta na osnovi izkazanih dokazil o izvedenih delih, de pa ostanejo na
proradunski postavki sredstva neporabljena, se lahko sorazmerno prerazporedijo med
upravidence do viiiine 7A o/o upravidenih stro5kov.

V. Vsebina vloge:

Vloga je sestavljena iz naslednje zahtevane dokumentacije:

1. Priiavni obrazeE

2. Prilose:
Priloga 1: Dollazila o lastni5tvu objektov,
Priloga2: Pro.iektnadokumentacija,
Priloga 3: Popris del in predradunska vrednost investicije,
Priloga 4: Doklazilo o pravici graditi,
Priloga 5: Pocloie in Soqlasie Zavoda za varstvo kulturne dediSdine Slovenije OE

Ljubljana -. lzpostava Kr5ko, Valvasorjevo nabreZje 4, KrikO,
Priloga 6: Fotr:grafija (lahko v e-obliki- CD/DVD ali drug spominski medi;) stanja

pred izvedbo del,
Priloga 7: Fobkopije radunov in dokazil pladil izvedenih del,
Priloga 8: llavavlagatelja, da sprejema razpisne pogoje, ki so sestavni deljavnega

Raz:pisa;

3. Vzorec ooqodbe.

Vloga mora biti izdelana in oddana v skladu z javnim razpisom zA sofinanciranje obnove
starega mestnega jedra Kr5ko, trga Brestanica in posameznih zgqdovinskih stavb za leto
2018 in to razpisno dokurmentacijo.
Vloga mora biti izpolnjena v slovenskem jeziku.
Vloga je popolna, r1e:

. je priloZen izpolnjen originalni obrazec >Prijavni obrazec * sofinanciranje obnove
starega mestnega jedra Kr5ko, trga Brestanica in posameznih zgodovinskih stavb za
leto 2018<;

. je obrazec >Prijavni obrazec - sofinanciranje obnove staregq mestnega jedra Kr5ko,
trga Brestanica in posameznih zgodovinskih stavb za leto 2018 datiran in podpisan
na zahtevanih mestih;

o so vse zahtevane priloge in dokazila, ki so navedene v todki V. te razpisne
dokumentacije, priloZene v navedenem vrstnem redu;

Vl. Rok za prijavcl in nadin prijave:

Vloge s priloZeno zahtevano dokumentacijo po tem razpisu morajg prispeti najkasneje do
q9-T99lj!1_]9: 10. 2p18 na naslov: Obdina Kr5ko, Oddelek za gospodarske dejavnosti,
Ct<Z 14, 8270 Kr5t<o. Steje se, da je prijava prispela pravodasno, de je bila zadnji dan roka
za oddajo vlog oddana na poSti s priporodeno po5iljko (velja datum po5tnega Ziga) ali do 15.
ure oddana v glavni pisarni Obdine Kr5ko.
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Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih ovojnicah, opremljene z naslovom po5iljatelja in
oznadene z oznako:
Kr5ko. trga Brestanica in posameznih zgodovinskih stavb za leto 201g.

Vll. Odpiranje in rcbravnava vlog:

1. Vloge bo odpirala in ocenjevala ter pripravila predlog prejemnikov sredstev strokovna
komisija, kijo :z odlodbo imenuje Zupan.

2. Odpiranje prejratih vlog bo opravila strokovna komisija v roku 8 delovnih dni po razpisnem
roku na Obdini Kr5ko. Odpiranje vlog ne bo javno.

3. Vlagatelje nepopolnih vlog bo komisija v roku 8 dni od odpiranja vlog pozvala, da jih
dopolnijo v ro'ku 8 dni od prejema obvestila. Nepopolna vloga, ki jo predlagatelj v
navedenem roku ne bo dopolnili, se zavrZe. Vloge, ki bodo pravodasno dopolnjene,
vendar neustretzno, bodo zavrnjene.

4. Prepozno preju'te vloge se zavrlejo, neutemeljene pa zavrnejo (vloge, ki ne ustrezlo in
ne izpolnjulejo razpisnih pogojev).

5. Vse pravodasno prispele in popolne vloge bo strokovna komisija ocenjevala na podlagi
pogojev, ki so rsestavni del tega javnega razpisa.

6. Na podlagi predloga prejemnikov sredstev, ki ga pripravi komisija, obdinska uprava s
sklepom sprejrne odloditev o izboru prejemnikov sredstev in vi5ini dodeljenih sredstev.

7. Obdina bo s prejemniki sredstev sklenila pogodbo, v kateri se opredelijo medsebojne
obveznosti. Prejemnikom bodo sredstva nakazana 30. dan od prejema podpisane
pogodbe.

Vlll. Rok v katerem bodo potencialni prejemniki obve56eni o izidu razpisa:

Na podlagi predloga komisije odloda o dodelitvi oz. nedodelitvi sredstev obdinska uprava s
sklepom v roku 4_ti dni po izteku razpisnega roka. lstodasno bodo prejemniki pozvani tudi k
podpisu pogodb. ee prejemnik v roku osmifr dni od prejema sklepa ne vrne podpisane pogodbe
se Steje, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev.

Zoper sklep je dol,oljena pritoZba na Zupana Obdine Kr5ko v roku 8 dni od prejema sklepa.
PritoZnik mora natandno opredeliti razloge zaradi katerih je pritoZba vloZena. Predmet pritoZbe ne
morejo biti postavljeni pogoji za dodeljevanje sredstev. PritoZba se poda pisno priporodeno po
poSti, pisno neposredno ali ustno na zapisnik. VloZena pritoZba ne zadrli podpisa pogodb z
ostalimi izbranimi predlagatelji vlog. O pritoZbi odlodi Zupan, njegova odloditev je dokondna.

lX. Informacije:

Razpisna dokumentacija je od dneva objave razpisa v Uradnem listu dosegljiva na spletni
strani Obdine Kr5ko www.krsko.si v rubriki razpisi in objave ali pa jo lahko zainteresirani
dvignejo v 6asu uradnih ur na Oddelku za gospodarske dejavnosti Obdine Kr5ko. Dodatne
informacije v z"vezt z javnim razpisom posreduje Milo5 Kukovidid, tel. 07149-81-309, e-mail:
milos.kukovicic@krrsko.si, v dasu uradnih ur.
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