
JAVNI RAZPIS 

ZA SOFINANCIRANJE NAKUPA 

MALIH KOMUNALNIH ČISTILNIH NAPRAV 

    V OBČINI SVETA ANA V LETU 2019 

 

 

Občina Sveta Ana na podlagi 3. člena Pravilnika o dodeljevanju nepovratnih finančnih sredstev 

za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav (v nadaljevanju: MKČN) v Občini Sveta Ana 

(Uradni list RS, št. 24/2007 in MUV št. 4/11) in Odloka o rebalansu proračuna občine Sveta 

Ana za leto 2019 (MUV, št. 7/2019) objavlja namen in višino finančnih sredstev za izgradnjo 

MKČN v letu 2019.   

 

A.  VRSTA UKREPA: 

 

I. Sofinanciranje investicij: 

1. Izgradnja MKČN s kapaciteto do 50 PE, in sicer na območjih, ki so določene s programom 

odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih vod v Občini Sveta Ana. 

 

 višina razpisanih sredstev:  10.000,00 EUR. 

 višina subvencije:   do 49 % investicije nakupa čistilne naprave. 

                                                          (DDV in gradbena dela niso predmet              

sofinanciranja) 

    

POGOJI ZA PRIDOBITEV SREDSTEV: 

 

 Upravičenci do sredstev za izgradnjo MKČN so lastniki (fizične osebe) stanovanjskih 

objektov. V primeru izgradnje skupne MKČN za več stanovanjskih objektov je nosilec 

investicije (vlagatelj vloge) tisti, na katerem zemljišču bo MKČN zgrajena. Investitorji pa 

medsebojna razmerja uredijo s posebno pogodbo. Upravičenci do sredstev so lahko 

izjemoma tudi samostojni podjetniki s sedežem, tj. obratovalnico oziroma poslovnimi 

prostori na območju Občine Sveta Ana, pri katerih se dejavnost izvaja v stanovanjskih 

objektih in pri katerih se tehnološke odpadne vode odvajajo in čistijo skupaj z nastalimi 

komunalnimi odpadnimi vodami. 

 

 Upravičenec do sredstev iz tega pravilnika mora zagotoviti izpolnitev naslednjih pogojev: 

o MKČN mora biti zgrajena v skladu s tehničnimi standardi oziroma mora po 

učinkovitosti ustrezati zahtevam iz Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju 

odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 64/12, 64/14, 98/15), 

o lokacija izgradnje MKČN mora biti izven aglomeracij, znotraj katerih se predvideva 

izgradnja javne kanalizacije (informacije si vlagatelj pridobi na občinski upravi), 

o objekt, za katerega se bo ali se je nabavila MKČN, mora biti legalen. 

 

 Vlagatelj zahtevka poda pisno vlogo na občinsko upravo Občine Sveta Ana (vloga mora 

biti na predpisanem obrazcu, ki se ga dvigne na občinski upravi Občine Sveta Ana ali na 

spletni strani občine: www.sv-ana.si).  

 K vlogi za pridobitev sredstev morajo biti priloženi naslednji dokumenti: 

 

o osnovni podatki o MKČN (proizvajalec, kapaciteta, ipd.), 



o predračun, izdelan skladno z razpisnimi pogoji, 

o izjava lastnika nepremičnine, da je seznanjen z vrsto in obsegom del na objektu, 

o izjava  dobavitelja, da je MKČN vpisana na seznam MKČN pri zbornici komunalnega 

gospodarstva in ima ES – Izjavo o skladnosti,   

po končani investiciji pred izplačilom še: 

o dokazila o poravnanih stroških izgradnje (fotokopije plačanih računov), 

o certifikat oziroma Izjava o skladnosti izdelka,  

o izjava o zaključku naložbe. 

 

 

B.  ROK IN NAČIN PRIJAVE 

Zadnji rok za vložitev vloge je 27. 5. 2019, do 12. ure, ne glede na način dostave. Vloge se 

pošljejo na naslov: Občina Sveta Ana, Sv. Ana v Slov. goricah 17, 2233 Sv. Ana v Slov. goricah 

s pripisom »ne odpiraj – vloga za sofinanciranje MKČN«, ali oddajo v tajništvu. 

 

C.   OBRAVNAVANJE VLOG 

 

Prepozno prispele oziroma neustrezno opremljene vloge bodo zavržene, neutemeljene pa 

zavrnjene.  Predlagatelja nepopolne vloge bo Strokovna komisija za obravnavanje vlog v roku 

3 dni od odpiranja vlog pisno pozvala k dopolnitvi vloge, rok za dopolnitve vlog je 8 dni od 

prejema obvestila. Vloge, ki jih vlagatelji v roku ne bodo dopolnili, se zavržejo, neustrezno 

dopolnjene vloge pa zavrnejo. Upravičenci bodo o izidu razpisa obveščeni s sklepom 

najpozneje v roku 30 dni od odpiranja vlog. 

 

 

Dodatne informacije v zvezi z razpisom so na voljo v času uradnih ur na občinski upravi občine 

Sveta Ana na tel. št. 02 729 58 80 ali 02 729 58 86. 

 

 

Številka: 35405-5/2019 

Sv. Ana, dne 25. 4. 2019 

Silvo Slaček, dipl. ekon., inž. gr., l.r.                    

        Župan Občine Sveta Ana 

 

 

 

 

 


