Vzorec Pravilnika o sofinanciranju

PRILOGA 3
Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, 94/07 – UPB2, 27/08 Odl. US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/08,
100/08 Odl. US: U-I-427/06-9, 79/09, 14/10 Odl. US: U-I-267/09-19, 51/10, 84/10 Odl. US: U-I-176/08-10) ter....... člena Statuta Občine Šentjernej
(Uradni vestnik občine Šentjernej, št.12/2007) je Občinski svet Občine Šentjernej na ..... redni seji dne ......... sprejel

PRAVILNIK
o sofinanciranju nakupa in vgradnje malih čistilnih naprav v Občini Šentjernej
1. člen
Ta pravilnik določa pogoje in postopek sofinanciranja dela stroškov nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav (v nadaljevanju:
čistilna naprava) v Občini Šentjernej.
2. člen
(1) Občina Šentjernej (v nadaljevanju: občina) skladno z Operativnim programom odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v Republiki
Sloveniji, kot lokalna skupnost zagotavlja proračunska sredstva za namen sofinanciranja nakupa in vgradnje malih (individualnih ali skupinskih)
čistilnih naprav velikosti do 50 populacijskih enot.
(2) Populacijska enota oziroma populacijskih ekvivalent (PE) je enota za obremenjevanje vode, ki ustreza onesnaževanju, katerega povzroči en
prebivalec na dan – v nadaljevanju: PE) na poselitvenih območjih.
3. člen
(1) Sredstva za sofinanciranje se zagotavljajo iz občinskega proračuna, njihovo višino sprejme občinski svet z odlokom o proračunu za tekoče
leto.
(2) Sredstva se dodeljujejo na osnovi razpisa, ki ga občina vsako leto po sprejetju proračuna objavi v občinskem glasilu in na spletni strani
občine. Sredstva se dodelijo upravičencem po vrstnem redu prispelih popolnih vlog do porabe proračunskih sredstev tekočega leta za ta namen.
(3) Upravičenci, ki so podali popolne vloge v tekočem letu in zaradi porabe sredstev niso sklenili pogodbe o sofinanciranju, imajo ob ponovni
prijavi na razpis prednost pred ostalimi prijavitelji.
4. člen
(1) Upravičenci do sofinanciranja po tem pravilniku so fizične osebe s stalnim prebivališčem v občini, ki so lastniki stanovanjskih ali
večstanovanjskih stavb na tistih območjih Občine Šentjernej, kjer ni možnosti priključitve na javno kanalizacijsko omrežje ter na tem območju
skladno z občinskim programom odvajanja in čiščenja komunalne, odpadne in padavinske vode ni predvidena izgradnja kanalizacijskega omrežja.
(2) Seznam območij, na katerih je možno sofinanciranje je sestavni del razpisa.
5. člen
(1) Višina sofinanciranja čistilne naprave za posamezno stanovanjsko hišo znaša 1.300,00 EUR.
(2) Višina sofinanciranja čistilne naprave za večstanovanjsko hišo oziroma za povezovanje več stanovanjskih hiš na eno čistilno napravo znaša
1.300,00 EUR po stanovanjski enoti oziroma stanovanjski hiši, vendar največ do 50 % investicijske vrednosti čistilne naprave z DDV.
(3) V primeru povezovanja lastnikov večstanovanjske stavbe oziroma več stanovanjskih hiš na skupno čistilno napravo, morajo vsi lastniki
večstanovanjske hiše oziroma posamezne stanovanjske hiše, priključene na skupno čistilno napravo, podati skupno vlogo za sofinanciranje.
6. člen
Razpis iz 3. člena tega pravilnika mora vsebovati:
– namen, za katerega se sredstva dodeljujejo,
– orientacijski znesek skupno razpisanih sredstev,
– pogoje in merila za pridobitev sredstev,
– območja, na katerih je možno sofinanciranje,
– navedbo dokumentacije, ki jo je potrebno priložiti k vlogi,
– naslov, na katerega vlagatelji vložijo vloge,
– rok za vložitev vlog.
7. člen
Čistilna naprava mora zadostiti naslednjim pogojem:
– čistilna naprava mora biti vgrajena in v funkciji obratovanja,
– čistilna naprava mora imeti izdelano oceno obratovanja male čistilne naprave, iz katere mora biti razvidno, da je obratovanje male čistilne
naprave v skladu z določbami Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz malih komunalnih čistilnih naprav,
– čistilna naprava mora biti izven območja, na katerem je možna priključitev na kanalizacijsko omrežje in izven območja, na katerem je skladno
z občinskim programom odvajanja in čiščenja komunalne, odpadne in padavinske vode predvidena gradnja kanalizacijskega omrežja.
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8. člen
Izpolnjevanje pogojev iz prejšnjega člena pravilnika se dokazuje z naslednjimi dokumenti:
– izpolnjena in podpisana vloga,
– dokazilo o nakupu male čistilne naprave, iz katerega mora biti razvidna cena, vrsta in tip čistilne naprave ter podatek, da je nakup opravil
vlagatelj,
– dokazilo o poravnanih stroških vgradnje (fotokopije plačanih računov),
– ocena obratovanja čistilne naprave.
9. člen
(1) Kandidati lahko oddajo vloge po objavi vsakoletnega razpisa do vsakega zadnjega delovnega dne v mesecu. Odpiranje vlog, ki ni javno, se
izvede do 10. dne v mesecu.
(2) Sredstva se dodeljujejo praviloma enkrat mesečno do porabe sredstev sprejetega proračuna občine za tekoče leto.
10. člen
(1) Postopek dodeljevanja sredstev vodi tričlanska komisija, ki jo s sklepom imenuje župan Občine Šentjernej (v nadaljevanju: komisija).
(2) Komisijo sestavljajo:
– 2 predstavnika občinske uprave,
– 1 predstavnik izvajalca javne gospodarske službe odvajanja in čiščenja odpadnih voda
11. člen
(1) Komisija najkasneje v roku 15 dni od obravnave vlog pripravi seznam upravičencev in tajniku občine posreduje predlog dodelitve
proračunskih sredstev.
(2) O dodelitvi proračunskih sredstev odloči tajnik občine s sklepom. Zoper naveden sklep je možna pritožba županu Občine Šentjernej.
Odločitev župana o pritožbi je dokončna.
(3) Nakazilo odobrenih proračunskih sredstev na transakcijski račun oziroma osebni račun upravičenca se izvede v roku 30 dni od podpisa
pogodbe o sofinanciranju, ki se sklene po pravnomočnosti sklepa.
12. člen
(1) Pogodba o sofinanciranju mora vsebovati: pogodbene stranke, višino sofinanciranja in podrobno opredelitev pravic in obveznosti
pogodbenih strank.
(2) Proračunska sredstva se lahko porabijo samo za namen, za katerega so dodeljena. Če se ugotovi, da so bila sredstva porabljena za drug
namen, ali da so bila dodeljena na podlagi neresničnih podatkov, oziroma je prejemnik prekršil druga določila pogodbe, je občina upravičena
zahtevati vračilo dodeljenih sredstev s pripadajočimi zamudnimi obrestmi.
13. člen
Določbe tega pravilnika se uporabljajo za sofinanciranje stroškov nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav, ki so bile vgrajene od
vključno ……
14. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu Občine Šentjernej.
Št. ......
Šentjernej, dne ........
Župan
Občine Šentjernej
Franc Hudoklin l.r.

