
JAVNI RAZPIS 

ZA SOFINANCIRANJE NAKUPA 

MALIH KOMUNALNIH ČISTILNIH NAPRAV 

    V OBČINI SVETA ANA V LETU 2022 

 

 

Občina Sveta Ana na podlagi 5. člena Pravilnika o dodelitvi proračunskih sredstev za izgradnjo 

malih komunalnih čistilnih naprav (v nadaljevanju: MKČN) v Občini Sveta Ana (MUV št. 

8/2021) in Odloka o proračuna občine Sveta Ana za leto 2022 (MUV, št. 27/2021 s 

spremembami) objavlja namen in višino finančnih sredstev za izgradnjo MKČN v letu 2022.   

 

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:  15.000,00 EUR. 

 višina subvencije: do 49 % upravičenih stroškov oz. največ 1.500,00 €                                                          

(DDV ni upravičen strošek). 

    

POGOJI ZA PRIDOBITEV SREDSTEV: 

 

 Upravičenci do sredstev za izgradnjo MKČN so fizične in pravne osebe ali samostojni 

podjetniki, ki so lastniki/solastniki stanovanjske stavbe, stavbe za kratkoročno nastanitev 

oz. objekta, kjer nastaja odpadna voda in se nahaja na območju, kjer ni predvidena 

izgradnja javne kanalizacije.  

 Vlagatelj morajo predložiti:  

– izpolnjeno in podpisano vlogo (ime in priimek vlagatelja, naslov, davčna številka, številka 

TRR, naziv ter matična številka podjetja, parcelna številka ter katastrska občina zemljišča, 

podatki lastnika zemljišča ter objekta, v kolikor je vlagatelj druga oseba),  

– dokazilo, da je objekt, za katerega se uveljavlja subvencija, 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 čistilno napravo, morajo vlogi 

priložiti podpisan medsebojni dogovor vseh uporabnikov MKČN, ki ni časovno omejen in 

navesti osebo, ki bo zadolžena za upravljanje MKČN.  

 

 Vlagatelj 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 oz. račun, 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 

Javni razpis je odprt do porabe sredstev, 1. rok za vložitev vloge je 30. maj 2022, do 12. ure, 

ne glede na način dostave, 2. in zadnji rok je 30. september 2022, do 12. ure. 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 

 

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 posameznemu upravičencu se odloči s sklepom. Zoper 

sklep je možna pritožba županu. Pritožba zoper sklep ne zadrži njegove izvršitve. Odločitev 

župana je dokončna.  

Medsebojno razmerje med Občino Sveta Ana in prejemnikom sredstev se opredeli s pisno 

pogodbo o dodelitvi sredstev. 

 

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 ali na e-poštni naslov: obcina@sv-ana.si ali 

renata.trajbar@sv-ana.si,  

 

 

Številka: 354-28/2022 

Sv. Ana, dne 26. april 2022 

                 Silvo Slaček               

        Župan Občine Sveta Ana 
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