Na podlagi 7. člena Statuta Občine Velike Lašče (Ur. glasilo občine Velike Lašče št. 2/06 –
UBP, Ur. glasilo občine Velike Lašče 6/13 ), Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadne
vode iz malih komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 98/07 in 30/10), Operativnega
programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode (za obdobje 2005–2017), na podlagi
Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode na območju Občine
Velike Lašče (Ur. glasilo občine Velike Lašče št. 1/08, Ur. glasilo občine Velike Lašče 2/10
in Ur. glasilo občine Velike Lašče 2/12) je Občinski svet Občine Velike Lašče na 25. redni
seji dne 10. julija 2014 sprejel
PRAVILNIK
o subvencioniranju izgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine
Velike Lašče
1. člen
Splošno
Predmet Pravilnika je subvencioniranje dela stroškov izgradnje male komunalne čistilne
naprave (v nadaljevanju: MKČN) z zmogljivostjo manjšo od 50 PE za čiščenje komunalne
odpadne vode iz stanovanjskih in poslovnih stavb. PE - populacijski ekvivalent je enota za
obremenjevanje vode, ki ustreza onesnaženju, ki ga povzroči en prebivalec na dan.
2. člen
Višina sredstev
(1) Višina sredstev je določena v proračunu za tekoče leto. Sredstva se dodelijo upravičencem
po vrstnem redu prispelih popolnih vlog. Sredstva se dodeljujejo do porabe proračunskih
sredstev tekočega leta za ta namen.
(2) Upravičencem se po namenu dodelijo finančna sredstva v višini:
- 1300€/MKČN z nazivno zmogljivostjo 1-6 PE
- 1800€/MKČN z nazivno zmogljivostjo 7-20 PE
- 2300€/MKČN z nazivno zmogljivostjo 21-50 PE
3. člen
Upravičenci
(1) Do subvencije so upravičene fizične in pravne osebe, ki so lastnice ali solastnice
stanovanjskih ali poslovnih stavb izven aglomeracij, na območju katerih mora Občina Velike
Lašče zagotoviti odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod z javno kanalizacijo in javno
čistilno napravo in imajo stalno prebivališče oziroma poslovne prostore v občini Velike
Lašče. Seznam aglomeracij, kjer mora Občina Velike Lašče zagotoviti odvajanje in čiščenje
komunalnih odpadnih vod z javno kanalizacijo in javno čistilno napravo, na katerih ni
mogoče pridobiti subvencij, je sestavni del tega pravilnika.
Natančnejši vpogled je možen na Občini Velike Lašče in na spletnem naslovu www.velikelasce.si.

(2) Do subvencije so upravičena tudi društva in neprofitne organizacije, ki imajo sedež v
občini Velike Lašče in so lastniki ali solastniki oziroma upravljavci stavb na območju občine
Velike Lašče.
(3) Komisija, ki jo imenuje župan lahko odobri subvencijo tudi za priključitev objektov
znotraj aglomeracij v primeru, da ugotovi, da priključitev objekta na javni kanalizacijski
sistem ni možna ali ni ekonomsko upravičena.
(4) Upravičenci, kateri so podali popolno vlogo v tekočem letu in zaradi porabe sredstev niso
prejeli subvencije, imajo ob ponovni prijavi na razpis prednost v vrstnem redu.
4. člen
Pogoji in omejitve
Pogoji za dodelitev subvencije so naslednji:
-

da objekt stanovanjske ali poslovne stavbe leži v občini Velike Lašče,

-

izpolnjen in podpisan obrazec,

-

dokazilo o plačilu računa za nakup MKČN, iz katerega mora biti razvidna cena ter da
je bil nakup resnično opravljen,

-

ocena obratovanja MKČN, ki jo izdela izvajalec javne službe,

-

soglasje solastnikov stanovanjskega objekta in soinvestitorjev MKČN,

-

soglasje lastnikov objektov in soinvestitorjev MKČN, ki je skupna za več objektov.
5. člen
Vračilo sredstev

Upravičenec je dolžan vrniti pridobljena sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi, ki
se obračunavajo od dneva izplačila, do dneva vračila sredstev v primerih, ko se ugotovi:
-

da je upravičenec za katerikoli namen pridobitve sredstev navajal neresnične podatke,

-

druge nepravilnosti pri porabi sredstev.
6. člen
Rok in način prijave

(1) Občina za vsako leto objavi javni razpis z obrazcem. Vlogo se pošlje na naslov: Občina
Velike Lašče, Levstikov trg 1, 1315 Velike Lašče, ali izroči osebno v sprejemni pisarni
Občine Velike Lašče. Vlogo se poda v zaprti kuverti s pripisom: »Subvencioniranje izgradnje
malih komunalnih čistilnih naprav za leto …«.
(2) Vlagatelji lahko vlogo oddajo v roku, ki je določen z razpisom.

(3) Če ob vložitvi vloga ni popolna, se prosilca pozove, da vlogo v postavljenem roku
dopolni. Če tega ne stori, oziroma je vloga kljub dopolnitvi še vedno nepopolna, se jo s
sklepom zavrže.
(4) Vsak upravičenec je do subvencije za nakup MKČN za isti objekt upravičen samo enkrat.
7. člen
Postopek dodeljevanja sredstev
(1) Postopek dodeljevanja sredstev vodi komisija, ki jo imenuje župan.
(2) Komisija pregleda in obravnava vse popolne in pravočasno prispele vloge ter pripravi
seznam upravičencev najkasneje v roku 15 dni od obravnave vlog.
(3) Na podlagi predloga komisije o dodelitvi proračunskih sredstev odloči občinska uprava s
sklepom. Zoper navedeni sklep je dovoljena pritožba županu Občine Velike Lašče.
Odločitev župana je dokončna.
(4) V roku 30 dni od vročitve sklepa o sofinanciranju izgradnje MKČN se izvede nakazilo
odobrenih proračunskih sredstev na bančni račun upravičenca.
8. člen
Veljavnost in objava
Ta pravilnik se objavi v Uradnem glasilu Občine Velike Lašče in začne veljati osmi dan po
objavi.

Številka: 0301-12/2014
Velike Lašče, dne 10. julija 2014

Župan Občine Velike Lašče
Anton Zakrajšek, univ.dipl.inž., l.r.

Priloga 1
Seznam območij aglomeracij v občini Velike Lašče, kjer razen izjemoma ni mogoče
uveljavljati subvencij za izgradnjo MKČN.

ID AGLOMERACIJE IME AGLOMERACIJE
5468

VELIKE LAŠČE

5466

RAŠICA

5503

RAŠICA

5501

TURJAK

5417

DVORSKA VAS

5498

TURJAK

5464

VELIKI OSOLNIK

5488

SROBOTNIK PRI VELIKIH LAŠČAH

5477

ULAKA

5483

VELIKA SLEVICA

