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III. UPRAVIČENCI

3. člen
(1) Upravičenci do dodelitve proračunskih sredstev po tem 

pravilniku so:
-	 fizične	 in	pravne	osebe	ali	 samostojni	podjetniki,	ki	 so	
lastniki/solastniki	stanovanjske	stavbe,	stavbe	za	kratko-
ročno	nastanitev	oziroma	objekta,	kjer	nastaja	odpadna	
voda	 in	se	nahaja	na	območju,	kjer	po	državnem	in	po	
občinskem	predpisu	ni	predvidena	izgradnja	javne	kana-
lizacije.	Upravičenci	lahko	pridobijo	sredstva	za	isti	stro-
šek	samo	enkrat.

(2)	 Na	 podlagi	 ugotovitve	 in	 izjave	 izvajalca	 javne	 služ-
be,	 da	 stavbe	 v	 območju,	 kjer	 že	 obstaja	 javna	 kanaliza-
cija	 ali	 je	 predvidena	 izgradnja	 javne	 kanalizacije,	 ni	
tehnično	 možno	 ali	 ni	 ekonomsko	 upravičeno	 priklopi-
ti	 na	 javni	 kanalizacijski	 sistem,	 strokovna	 služba	 Obči-
ne	 Sveta	Ana	 prav	 tako	 lahko	 odobri	 subvencijo	 po	 tem	 
pravilniku.

IV. POGOJI IN DOKAZILA ZA PRIDOBITEV 
SUBVENCIJE

5. člen
(1)	 Pogoji	za	pridobitev	nepovratnih	sredstev	so	naslednji:

-	 MKČN	 mora	 imeti	 certifikat	 oziroma	 listino	 o	 skla-
dnosti	 izdelka	 z	 zahtevami	 glede	 doseganja	 mejnih	
vrednosti	 parametrov	 odpadnih	 voda,	 kot	 jih	 določa	
predpis,	 ki	 ureja	 odvajanje	 in	 čiščenje	 komunalne	 od-
padne	 vode	 in	 predpis,	 ki	 ureja	 emisije	 snovi	 in	 to-
plote	 pri	 odvajanju	 odpadnih	 voda	 v	 vode	 in	 javno	 
kanalizacijo,

-	 čiščenje	 komunalne	 odpadne	 vode	 v	MKČN	mora	 biti	
skladno	z	določili	predpisov,	ki	urejajo	mejne	vrednosti,

-	 MKČN	mora	biti	zgrajena	izven	območij	poselitve,	kjer	
se	predvideva	izgradnja	kanalizacije,

(2)	 Vlagatelji	morajo	predložiti:
-	 izpolnjeno	 in	 podpisano	 vlogo	 (ime	 in	 priimek	 vla-
gatelja,	 naslov,	 davčna	 številka,	 številka	 TRR,	 na-
ziv	 ter	 matična	 številka	 podjetja,	 parcelna	 števil-
ka	 ter	 katastrska	 občina	 zemljišča,	 podatki	 lastnika	
zemljišča	 ter	 objekta,	 v	 kolikor	 je	 vlagatelj	 druga	 
oseba),

-	 dokazilo,	da	je	objekt,	za	katerega	se	uveljavlja	subven-
cija,	legalno	zgrajen,

-	 dokazilo	o	nakupu	MKČN,	iz	katerega	mora	biti	razvidna	
cena,	podatki	vlagatelja	ter	potrdilo,	da	je	račun	plačan,

-	 oceno	 obratovanja	 (prve	meritve)	MKČN,	 ki	 jo	 izdela	
pooblaščeni	laboratorij,

-	 vlagatelji,	ki	bodo	za	več	objektov	postavili	skupno	či-
stilno	 napravo,	morajo	 vlogi	 priložiti	 podpisan	medse-
bojni	dogovor	vseh	uporabnikov	MKČN,	ki	ni	časovno	
omejen	in	navesti	osebo,	ki	bo	zadolžena	za	upravljanje	
MKČN.

(3)	 Natančnejše	 pogoje	 za	 dodelitev	 subvencij	Občina	 Sveta	
Ana	določi	vsako	leto	posebej	v	besedilu	razpisa	na	podlagi	
tega	pravilnika	in	veljavne	zakonodaje.
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Na	 podlagi	 21.	 in	 29.	 člena	 Zakona	 o	 lokalni	 samoupravi	
(Uradni	 list	 RS,	 št.	 94/07	 -	 uradno	 prečiščeno	 besedilo,	 27/08	
-	odl.	US,	76/08,	79/09,	51/10,	84/10	-	odl.	US,	40/12	-	ZUJF,	
14/15	-	ZUUJFO,	76/16	-	odl.	US,	11/18	-	ZSPDSLS-1,	30/18,	
61/20	 -	ZIUZEOP-A,	80/20	 -	ZIUOOPE),	Uredbe	o	odvajanju	
in	čiščenju	komunalne	odpadne	vode	(Uradni	list	RS,	št.	98/15,	
76/17,	81/19,	49/20	-	ZIUZEOP),	Uredbe	o	emisiji	snovi	in	to-
plote	pri	odvajanju	odpadnih	voda	v	vode	in	javno	kanalizacijo	
(Uradni	list	RS,	št.	64/12,	64/14,	98/15,	203/20	-	ZIUPOPDVE),	
Operativnega	programa	odvajanja	in	čiščenja	komunalne	odpa-
dne	 vode	 v	 občini	 Sveta	Ana,	Odloka	 o	 odvajanju	 komunalne	
in	padavinske	vode	v	Občini	Sveta	Ana	(MUV,	št.	26/2015)	 in	
določil	Statuta	Občine	Sveta	Ana	(MUV,	št.	8/2019)	je	Občinski	
svet	Občine	Sveta	Ana	na	12.	seji	dne	24.	marca	2021	sprejel

P R A V I L N I K
o dodelitvi proračunskih sredstev za izgradnjo malih 

komunalnih čistilnih naprav v Občini Sveta Ana

I. SPLOŠNO

1. člen
(1)	 S	tem	pravilnikom	se	določajo	upravičenci,	pogoji	in	me-

rila	za	dodelitev	proračunskih	sredstev	za	izgradnjo	malih	
komunalnih	 čistilnih	 naprav	 (v	 nadaljevanju:	MKČN)	 za	
čiščenje	komunalne	odpadne	vode	 iz	 stanovanjskih	 stavb	
ter	 stavb,	 kjer	 nastaja	 odpadna	 voda	 na	 območju	Občine	
Sveta	Ana.

(2)	 Med	MKČN	spadajo	biološke	in	rastlinske	čistilne	napra-
ve.

II. VIŠINA SREDSTEV

2. člen
(1)	 Višina	sredstev	je	določena	v	proračunu	Občine	Sveta	Ana	

za	posamezno	proračunsko	leto.
(2)	 Sredstva	se	pridobijo	na	podlagi	objavljenega	javnega	raz-

pisa,	ki	natančno	določa	pogoje	pridobitev	sredstev.
(3)	 Če	proračun	občine	za	tekoče	leto	ne	zagotavlja	sredstev	za	

izvajanje	sofinanciranja	po	tem	pravilniku,	se	pravilnik	ne	
izvaja.

(4)	 Upravičeni	 stroški	 so	 stroški	nakupa	MKČN	velikosti	do	
50	PE	z	vključenimi	 stroški	montaže.	DDV	ni	upravičen	
strošek.	Upravičeni	stroški	lahko	nastanejo	v	obdobju	naj-
več	eno	leto	pred	oddajo	vloge	za	pridobitev	subvencije	in	
se	lahko	upoštevajo	v	kolikor	za	isti	namen	ni	bilo	prejetih	
sredstev	iz	proračuna	občine	Sveta	Ana.

(5)	 Maksimalna	 višina	 sofinanciranja	 upravičenih	 stroškov	
MKČN	 znaša	 49%	 upravičenih	 stroškov	 oziroma	 največ	
do	1.500,00	€.

(6)	 Postopek	za	dodelitev	sredstev	se	vodi	v	skladu	z	veljavnim	
državnim	aktom,	ki	določa	postopke	za	izvrševanje	prora-
čuna	Republike	Slovenije.
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9. člen
Prejemnik	sredstev	se	s	pogodbo	zaveže,	da:

-	 bo	 hranil	 dokumentacijo	 še	 najmanj	 pet	 let	 po	 izplačilu	
sredstev,

-	 bo	omogočil	 občini	 vpogled	v	 dokumentaciji	 in	 kontrolo	
koriščenja	namenskih	sredstev;

-	 se	strinja,	da	se	podatki	o	odobrenih	in	izplačanih	finančnih	
sredstvih	na	podlagi	veljavne	zakonodaje	lahko	javno	obja-
vijo.

Sredstva	se	nakažejo	na	transakcijski	račun	vlagatelja	(upra-
vičenca)	na	podlagi	pogodbe	v	roku	30	dni	po	predložitvi	doku-
mentacije	iz	5.	člena	tega	pravilnika.

VII. KONČNE DOLOČBE

10. člen
Z	dnem	uveljavitve	tega	pravilnika	preneha	veljati	Pravilnik	

o	dodeljevanju	nepovratnih	finančnih	sredstev	za	izgradnjo	malih	
komunalnih	čistilnih	naprav	v	Občini	Sveta	Ana	(Uradni	list	RS,	
št.	24/2007	in	MUV	št.	4/11).

11. člen
Ta	pravilnik	začne	veljati	osmi	dan	po	objavi	v	Medobčin-

skem	uradnem	vestniku.

Številka:	354-25/2021	 Župan
Datum:	24.	marec	2021	 Silvo	Slaček,	s.r.

V. ROK IN NAČIN PRIJAVE

6. člen
Občina	Sveta	Ana	vsako	proračunsko	leto	objavi	nov	razpis	

za	dodelitev	proračunskih	sredstev	po	tem	pravilniku,	s	katerim	
določi	pogoje,	 roke	 in	postopke	 ter	vsebino	vloge	za	dodelitev	
proračunskih	sredstev.	Za	dodelitev	sredstev	vlagatelj	zaprosi	s	
pisno	vlogo,	ki	jo	naslovi	na	Občino	Sveta	Ana,	Sv.	Ana	v	Slov.	
gor.	17,	2233	Sveta	Ana	v	Slov.	gor.	Vlagatelji	lahko	vlogo	odda-
jo	le	v	času	trajanja	razpisa.

VI. UREDITEV MEDSEBOJNIH RAZMERIJ

7. člen
(1)	 Postopek	 dodeljevanja	 sredstev	 vodi	 tričlanska	 komisija,	

ki	 jo	 s	 sklepom	 imenuje	 župan.	Seznam	upravičencev	za	
dodelitev	sredstev	pripravi	komisija	najkasneje	v	roku	15	
dni	od	obravnave	vlog.	Za	dodelitev	sredstev	posamezne-
mu	upravičencu	se	odloči	s	sklepom.	Zoper	sklep	je	možna	
pritožba	županu.	Pritožba	zoper	sklep	ne	zadrži	njegove	iz-
vršitve.	Odločitev	župana	je	dokončna.

(2)	 Medsebojno	razmerje	med	Občino	Sveta	Ana	in	prejemni-
kom	sredstev	se	opredeli	s	pisno	pogodbo	o	dodelitvi	sred-
stev.

8. člen
Proračunska	 sredstva	 se	 lahko	porabijo	 samo	za	namen,	 za	

katerega	 so	 bila	 dodeljena.	Če	 pride	 do	 ugotovitve,	 da	 so	 bila	
sredstva	porabljena	 za	drug	namen	 ali	 da	 so	bila	 dodeljena	na	
podlagi	neresničnih	podatkov	oziroma	je	prejemnik	prekršil	dru-
ga	določila	pogodbe,	 je	Občina	Sveta	Ana	upravičena	zahteva-
ti	 vračilo	 dodeljenih	 sredstev	 skupaj	 z	 zakonskimi	 zamudnimi	
obrestmi	od	dneva	nakazila	dalje.
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