Na podlagi 28. lena Statuta Mestne ob ina Novo mesto (Uradni list RS, št. 7/2013) in
Odloka o prora unu Mestne ob ine Novo mesto za leto 2013 (Uradni list RS, št. 106/2012),
je župan Mestne ob ine Novo mesto dne, 09.07.2013 sprejel

PRAVILNIK
O DODELITVI PRORA UNSKIH SREDSTEV ZA NAMEN SUBVENCIONIRANJA
NAKUPA IN VGRADNJE MALIH ISTILNIH NAPRAV IN HIŠNIH RPALIŠ V MESTNI
OB INI NOVO MESTO

NAMEN
1.

len

Ta pravilnik dolo a upravi ence, pogoje in merila za dodelitev prora unskih sredstev iz
prora unske postavke 23 11 052 006 - Subvencioniranje izgradnje malih istilnih naprav, za
namen subvencioniranja nakupa in vgradnje malih istilnih naprav in hišnih rpališ v Mestni
ob ini Novo mesto.
2.

len

Mestna ob ina Novo mesto (v nadaljevanju: ob ina) subvencionira del stroškov nakupa in
vgradnje malih istilnih naprav (individualne ali skupinske), do velikosti 20 populacijskih
ekvivalentov (v nadaljevanju: PE) ter hišna rpališ a.
PE je enota za obremenjevanje vode, ki ustreza onesnaževanju, katerega povzro i en
prebivalec na dan na poselitvenih obmo jih.

UPRAVI ENCI
3.

len

Upravi enci dodelitve prora unskih sredstev po tem pravilniku so tiste fizi ne osebe, ki so
lastniki stanovanjskih ali ve stanovanjskih objektov, v katerih imajo stalno prebivališ e in se
nahajajo na obmo jih Mestne ob ine Novo mesto, kjer:
1.
2.

ni možnosti priklju itve na javno kanalizacijsko omrežje ter na obmo jih, kjer ni
predvidena izgradnja kanalizacijskega omrežja in je potreben nakup in vgradnja malih
istilnih naprav;
se ni mo priklju iti na javno kanalizacijsko omrežje in je potrebno vgraditi rpališ e.

Upravi enec lahko kandidira za dodelitev sredstev le za en stanovanjski oziroma
ve stanovanjski objekt, kjer ima stalno prebivališ e.
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VIŠINA SUBVENCIONIRANJA
4.

len

Upravi encem se dodelijo finan na sredstva, glede na velikost male istilne naprave v PE, v
maksimalni višini 50% izkazane investicijske vrednosti istilne naprave brez DDV.
Upravi encem se za nakup in vgradnjo hišnega rpališ a dodelijo finan na sredstva v višini
najve 50% izkazane celotne investicijske vrednosti hišnega rpališ a brez DDV.
Za stavbe, v katerih se izvaja poslovna dejavnost, bo ne glede na obstoje o velikost, ob ina
subvencionirala malo istilno napravo v velikosti najve do 12 PE.
5.

len

Sredstva se dodelijo upravi encem po vrstnem redu prispelih popolnih vlog, in sicer do
porabe prora unskih sredstev za ta namen.

JAVNI POZIV
6.

len

Sredstva za subvencioniranje se dodeljujejo na podlagi javnega poziva. Javni poziv se objavi
na spletni strani ob ine in javnega podjetja Komunala Novo mesto d.o.o..
Podrobnejši na in, pogoje ter višino subvencioniranja se dolo i v razpisni dokumentaciji, ki jo
pred objavo javnega poziva potrdi župan s sklepom.
Vsebina javnega poziva mora vsebovati vsaj:
namen dodelitve sredstev,
upravi ence javnega poziva,
višino razpoložljivih sredstev,
deleže subvencioniranja,
pogoje, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji,
navedbo dokumentacije, ki jo morajo vlagatelji priložiti,
naslov za vložitev vlog,
rok za vložitev vlog,
postopek obravnave vlog,
nadzor in sankcije.
V. KOMISIJA
7.

len

Postopek dodeljevanja sredstev vodi tri lanska komisija, ki jo s sklepom imenuje župan (v
nadaljevanju komisija).
Komisijo sestavljajo:
• 2 predstavnika ob inske uprave,
• 1 predstavnik javnega podjetja Komunala Novo mesto d.o.o.
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Naloge komisije:
- odpiranje in pregled vlog,
- ocena upravi enosti vlog,
- priprava poro ila s predlogom prejemnikov in višine sredstev,
- druge naloge povezane z uspešno izvedbo poziva.
8.

len

Seznam upravi encev za dodelitev subvencije pripravi komisija najkasneje v roku 15 dni od
obravnave vlog in ga posreduje direktorju ob inske uprave.
Direktor ob inske uprave na podlagi seznama izda odlo bo o dodelitvi subvencije za
posameznega upravi enca. Zoper odlo bo je možna pritožba županu. Pritožba zoper
odlo bo ne zadrži njene izvršitve. Odlo itev župana je dokon na.
Nakazilo odobrenih sredstev subvencije se izvede na transakcijski ra un oziroma osebni
ra un upravi enca v roku 30 dni po opravljeni vro itvi odlo be.

VLOGA
9.

len

Vlagatelji lahko oddajo vloge po objavi poziva do porabe prora unskih sredstev oziroma
najkasneje do 30. novembra 2013. Odpiranje vlog ni javno. Odpiranje vlog, prejetih do
zadnjega delovnega dne v mesecu, se izvede praviloma do 15. dne v naslednjem mesecu.
e vloga ob vložitvi ni popolna, se prosilca pozove, naj vlogo v roku 8 dni dopolni. e tega
ne stori, oziroma je vloga kljub dopolnitvi še vedno nepopolna, se vloga s sklepom zavrže.

POGOJI IN OMEJITVE
10.

len

Osnovni pogoji za subvencioniranje nakupa in vgradnje malih
rpališ :

istilnih naprav in hišnih

- vlagatelj mora biti lastnik stanovanjskega ali ve stanovanjskega objekta, v
katerem ima stalno prebivališ e in se nahaja na obmo ju Mestne ob ine Novo
mesto, kjer ni možnosti priklju itve na javno kanalizacijsko omrežje ali na
obmo jih, kjer ni predvidena izgradnja kanalizacijskega omrežja, ko gre za nakup
in vgradnjo malih istilnih naprav oziroma na obmo jih, kjer se ni mo priklju iti na
javno kanalizacijsko omrežje, ko gre za vgradnjo rpališ ,
- vlagatelj mora predložiti veljavno gradbeno dovoljenje za stanovanjski objekt
zgrajen po letu 1967 ali potrdilo za stanovanjski objekt zgrajen pred letom 1967,
da ima objekt na podlagi dolo il 1. odstavka 197. lena ZGO-1 uporabno
dovoljenje,
- objekt mora biti obvezno priklju en na javno kanalizacijsko omrežje do oddaje
vloge za subvencioniranje, ko gre za vgradnjo hišnega rpališ a,
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-

-

-

istilna naprava mora imeti certifikat in listino o skladnosti izdelka z zahtevami
glede doseganja mejnih vrednostih parametrov odpadnih vod, kot jih predpisuje
Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz malih komunalnih istilnih
naprav (Uradni list RS, št. 98/07 in 30/10),
e se istilna naprava nahaja znotraj agromelioracijskega obmo ja, v katerem se
predvideva izgradnja kanalizacijskega omrežja, mora vlagatelj pridobiti potrdilo
javnega podjetja Komunala Novo mesto, s katerim bo potrjeno, da bi tehni na
priklju itev objekta na kanalizacijsko omrežje predstavljala nesorazmerno ve ji
strošek od stroška nakupa in vgradnje istilne naprave,
istilna naprava mora biti vgrajena in v funkciji obratovanja do oddaje zahtevka za
subvencioniranje,
vlogi morajo biti priloženi ra uni, iz katerih bo razviden nakup in vgradnja istilne
naprave in rpališ a,
vloga mora biti popolna.
KON NE DOLO BE
11.

len

Prora unska sredstva se lahko porabijo samo za namen, za katerega so dodeljena. e
komisija ugotovi, da so bila sredstva porabljena za drug namen, ali da so bila dodeljena na
podlagi neresni nih podatkov, oziroma je prejemnik prekršil razpisna dolo ila, je ob ina
upravi ena zahtevati vra ilo dodeljenih sredstev v enkratnem znesku. V teh primerih bo
moral prejemnik vrniti sredstva s pripadajo imi zamudnimi obrestmi za obdobje od dneva
nakazila dalje.
12.

len

Ta pravilnik za ne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 354-63/2010-1202
Novo mesto, dne 09.07.2013

Župan
Mestne ob ine Novo mesto
Alojzij Muhi
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