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Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 
40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in 15. člena Statuta Občine 
Logatec (Logaške novice, št. 12/20) je Občinski svet Občine Logatec na svoji 24. redni seji, dne 21.6.2022, sprejel

PRAVILNIK 
o subvencioniranju sistemov za uporabo pitne vode in deževnice v občini Logatec

I. SPLOŠNA DOLOČBA 

1. člen 

(1) S tem pravilnikom se določajo pogoji in postopek dodeljevanja subvencij, namenjenih za nakup in vgradnjo individualnih ali 
skupinskih sistemov za zbiranje in uporabo deževníce ter ureditve virov pitne vode za gospodinjstva (v nadaljevanju: sistemov) iz 
enostanovanjskih ali večstanovanjskih stavb na območju občine Logatec.

(2) V besedilu uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.

II. UPRAVIČENCI DO SUBVENCIJE 

2. člen 

(1) Upravičenci do dodelitve subvencij so fizične osebe, ki so lastniki ali solastniki enostanovanjskih ali večstanovanjskih stavb, 
kmetijskih in drugih gospodarskih objektov ter najemniki stanovanjskih, kmetijskih in drugih privatnih gospodarskih objektov ali 
stanovanjskih enot, ki imajo z lastnikom objekta ali stanovanjske enote sklenjeno dolgoročno najemno pogodbo (najmanj za pet let), v 
kateri je opredeljena tudi pravica oziroma dolžnost najemnika do vlaganj v objekt ali imajo ustrezno soglasje lastnika (v nadaljevanju: 
upravičenci). 

(2) Vsi navedeni upravičenci morajo imeti stalno prebivališče na območju občine Logatec. Upravičenec lahko kandidira za proračunska 
sredstva le enkrat za posamezni objekt, kjer ima stalno prebivališče. 

(3) Do subvencije niso upravičene pravne osebe in lastniki ali solastniki nelegalno zgrajenih objektov.

(4) Do subvencije za ureditev virov pitne vode so upravičeni lastniki ali solastniki objektov na območjih:

- kjer ni predvidena izgradnja vodovodnega omrežja,
- kjer se ni možno priključiti na javno vodovodno omrežje in je potrebno urediti vir pitne vode oz. obstoječi vodni vir ne ustreza ali ne 
zadošča potrebam gospodinjstva. 

(5) Prejemniki subvencij za ureditev virov pitne vode se bodo takoj ko bo mogoče priključili na javno vodovodno omrežje.

(6) Investicijske stroške za ureditev virov pitne vode lahko upravičene osebe iz prejšnjega člena uveljavljajo tudi za obdobje preteklega 
koledarskega leta.

(7) Vsi upravičeni stroški so morali nastati po sprejetju pravilnika, kar se izkazuje z datumom računov.

III. POSTOPEK ZA DODELITEV SUBVENCIJE 

3. člen 

(1) Postopek za dodelitev proračunskih sredstev v skladu z razpisnimi pogoji vodi tričlanska komisija, ki jo s sklepom imenuje župan.

(2) Naloge komisije so:
- odpiranje in pregled vlog,
- ocena upravičenosti vlog,
- priprava poročila s predlogom upravičencev in višine subvencij po posameznih upravičencih,
- spremljanje namenske porabe subvencij,
- druge naloge, povezane z izvedbo javnega razpisa.
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(3) Komisija obravnava vse popolne in pravočasno prispele vloge po vrstnem redu prispetja in pripravi seznam upravičencev za 
dodelitev subvencij najkasneje v roku 15 dni od obravnave vlog.

(4) Pri obravnavi vlog se upoštevajo merila iz razpisa. V primeru več enakovrednih prispelih popolnih vlog se sredstva razdeljujejo 
po vrstnem redu prispetja do porabe proračunskih sredstev posameznega leta za ta namen.

(5) Na podlagi predloga komisije o dodelitvi subvencij občinska uprava izda odločbo. Zoper odločbo je mogoča pritožba pri županu.

(6) Upravičenec lahko pridobi subvencijo za isto naložbo le enkrat. V kolikor je upravičenec že prejel javna sredstva za isti namen, do 
sredstev po tem razpisu ni upravičen.

(7) Upravičenec v obdobju 3 let od prejema subvencije ne sme odtujiti sistema, za katerega je prejel subvencijo, razen če je bila stavba, 
za katero se je vgradil sistem, v tem času priključena na javni vodovod v upravljanju izvajalca javne službe.

IV. JAVNI RAZPIS 

4. člen

Občina za vsako tekoče leto objavi javni razpis na občinski spletni strani ali v uradnem
glasilu Občine Logatec. V javnem razpisu se določi:

- naziv in sedež občine,
- pravno podlago za izvedbo javnega razpisa,
- predmet javnega razpisa,
- pogoje za kandidiranje na javnem razpisu,
- merila,
- razpoložljivo višino sredstev, rok in naslov vložitve vlog,
- rok, v katerem bodo upravičenci obveščeni o izidu,
- kraj, čas in osebo, pri kateri lahko upravičenci pridobijo informacije in razpisno dokumentacijo.

V. VLOGA
 

5. člen

(1) Po zaključeni naložbi, vendar najkasneje do 31. 10. tekočega leta, pošljejo upravičenci vlogo za subvencijo z vsemi zahtevanimi 
prilogami na Občino Logatec. 

(2) Vlagatelji se na javni razpis prijavijo s pisno vlogo. Vloga se poda na obrazcih razpisne dokumentacije na naslov: Občina Logatec, 
Tržaška cesta 50A, 1370 Logatec.

(3) Vloga mora biti popolna. Za popolno vlogo se šteje, ko ima vloga priložena vsa dokazila, ki  so določena z razpisno dokumentacijo 
in veljavno zakonodajo. Če vloga ob vložitvi ni popolna, se prosilca pozove, naj vlogo v roku 8 dni dopolni. Če tega  ne stori, oziroma 
je vloga kljub dopolnitvi še vedno nepopolna, se vloga zavrže.

VI. VIŠINA SUBVENCIJ

6. člen

(1) Sredstva za nakup sistema se vsako leto zagotovijo v proračunu Občine Logatec. Na podlagi določene višine sredstev se objavi javni 
razpis, ki natančno določa pogoje za dodelitev subvencij.

(2) Višina subvencije za sistem za zbiranje in uporabo deževnice je do 50 % upravičenih stroškov, oziroma največ 500,00 EUR za 
objekt, kjer ima upravičenec stalno prebivališče. Višina subvencije za ureditev vira pitne vode je do 50 % upravičenih stroškov,  oziroma 
največ 2.500,00 EUR za objekt, kjer ima upravičenec stalno prebivališče.

VII. POGODBA IN NAKAZILO SUBVENCIJE

7. člen

(1) Medsebojne pravice in obveznosti med upravičencem ter Občino Logatec  se določijo s pogodbo.
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(2) Komisija upošteva pri oblikovanju seznama prejemnikov proračunskih sredstev merila iz razpisa in datum prispelosti popolne vloge. 
Sredstva se dodeljujejo enkrat letno do porabe finančnih sredstev sprejetega proračuna. 

(3) Nakazilo subvencije se izvrši na osebni račun upravičenca 30. dan od prejema popolne vloge. 

VIII. NADZOR IN SANKCIJE

8. člen 

(1) Proračunska sredstva se Iahko porabijo samo za namen, za katerega so dodeljena. Komisija Iahko pred izplačilom subvencije opravi 
ogled sistema, za katero se subvencija dodeljuje.

(2) Če komisija ugotovi, da so bila sredstva porabljena za drug namen, da so bila dodeljena na podlagi neresničnih podatkov, druge 
nepravilnosti pri porabi subvencije oziroma je prejemnik prekršil razpisna določila, je Občina upravičena zahtevati vračilo dodeljenih 
sredstev v enkratnem znesku. V teh primerih bo moral prejemnik vrniti sredstva s pripadajočimi zamudnimi obrestmi za obdobje od 
dneva nakazila dalje. 

IX. KONČNE DOLOČBE 

9. člen 

Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v uradnem glasilu Občine Logatec.

Številka: 007-12/2022
Datum: 21. 6. 2022

	 Berto MENARD, l.r. 
ŽUPAN OBČINE LOGATEC

 


