VLOGA
za sofinanciranje malih čistilnih naprav in hišnih črpališč v Občini Šmarješke
Toplice za leto 2020

1. Osebni podatki vlagatelja:
Ime in priimek
Naslov
stalnega
prebivališče
EMŠO
Davčna št.
Telefonska št.
El. naslov
Številka
računa
Naziv banke
Vloga za sofinanciranje (ustrezno obkrožite):
1. Mala komunalna čistilna naprava
2. Hišno črpališče
Podatki o objektu/tih:
Vlagatelj_____________________________________________________________
sem na zemljišču parc. številka ___________, k.o____________________________
izvedel izgradnjo male čistilne naprave/ hišnega črpališča, priključeno na objekt
(naslov)_____________________________________________________________.
Na napravo je priključenih _____________ oseb.
Vlogi prilagam račun za dobavo in montažo čistilne naprave/črpališča, številka
__________, katerega je izdal __________________________________________,
z dne ______________________, v vrednosti _______________________(z
DDV).

Obvezne priloge:
-

Izjava lastnika nepremičnine (PRILOGA 1)
Računi o nakupu in vgradnji z dokazili o plačilih
Izjava o skladnosti male čistilne naprave ali izjava o ustreznosti priključitve
hišnega črpališča na javno kanalizacijsko omrežje (PRILOGA 2)
Veljavno gradbeno dovoljenje za stanovanjski objekt oz. potrdilo, da ima
objekt, zgrajen pred letom 1967
Vzorec pogodbe (PRILOGA 3)

Datum:____________________
Podpis: ______________________
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PRILOGA 1
IZJAVA LASTNIKA NEPREMIČNINE

Priimek in ime: _______________________________________________________
Stalno/začasno prebivališče (ulica in kraj)__________________________________
Kot so/lastnik nepremičnine na naslovu ___________________________________
na parceli št. _______________k.o. (katastrska občina)_______________________
skladno z določili javnega razpisa za sofinanciranje hišnih črpališč in malih čistilnih
naprav kot lastnik nepremičnine izjavljam, da so bila na zgoraj navedeni nepremičnini
izvedena vgradnja male čistilne naprava / hišnega črpališča in da so vsi podatki
navedeni v vlogi resnični

Kraj in datum: ______________________
Podpis lastnika nepremičnine:
________________________
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PRILOGA 2
IZJAVA O USTREZNOSTI MALE KOMUNALNE ČISTILNE NAPRAVE
ALI HIŠNEGA ČRPALIŠČA

Komunala Novo mesto d.o.o., kot izvajalec javne službe izjavlja,
A. MALA KOMUNALNA ČISTILNA NAPRAVA
-

da ima mala komunalna čistilna naprava (MKČN), katerega upravljavec je____________________________________, pri stanovanjskem objektu na
lokaciji

____________________________,

parc.

št.

________,

k.o.

___________, ustrezne prve meritve (analizne izvide) opravljene s strani
akreditiranega laboratorija, skladno z zahtevami glede doseganja mejnih
vrednostih parametrov odpadnih vod, kot jih predpisuje veljavna zakonodaja.
-

da je vgrajena mala čistilna naprava skladna z Uredbo o odvajanju in čiščenju
komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15, 76/17, 81/19).
USTREZNOST PRVIH MERITEV (Poročilo o prvih meritvah)

DA

USTREZNOST MČN

DA

NE
NE

B. HIŠNO ČRPALIŠČE
-

da

je

hišno

črpališče,

pri

stanovanjskem

objektu

na

lokaciji

____________________________, parc. št. ________, k.o. ___________,
izvedeno skladno z zahtevanimi tehničnimi pogoji in priključeno na javno
kanalizacijsko omrežje.
Datum……………………………
(Žig)

Komunala Novo mesto d.o.o.
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PRILOGA 3
Občina Šmarješke Toplica, Šmarjeta 66, 8220 Šmarješke Toplice, ki jo zastopa
župan Marjan Hribar, matična številka 2241161, identifikacijska številka za DDV
SI80990258, EZR 01406-0100020654, v nadaljevanju občina,
in
Upravičenec____________________________,naslov________________________
(v nadaljevanju: upravičenec), EMŠO ____________________, davčna št.
_________________________, št. računa SI56 __________________________,
odprtem pri _______________________________, v nadaljevanju upravičenec,
skleneta naslednjo

P O G O D B O
O DODELITVI NEPOVRATNIH FINANČNIH SREDSTEV ZA SOFINACIRANJE
IZGRADNJE MALE ČISTILNE NAPRAVE oz. HIŠNEGA ČRPALIŠČA
1. člen
Pogodbeni stranki ugotavljata, da:
- se je upravičenec z vlogo z dne ______________, prijavil na Javni razpis za
sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav in hišnih črpališč na območju
Občine Šmarješke Toplice za leto 2020,
- da je občina zagotovila sredstva za sofinanciranje nakupa malih čistilnih naprav v
Odloku o proračunu Občine Šmarješke Toplice za leto 2020 (Uradni list RS, št.
68/19),
- je Občina Šmarješke Toplice upravičencu dne ________________________
izdala odločbo št. __________________________o dodelitvi nepovratnih
finančnih sredstev.
2. člen
Predmet te pogodbe je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev pri izgradnji male
komunalne čistilne naprave oz. hišno črpališče v Občini Šmarješke Toplice za leto
2020.
Nepovratna sredstva se dodeljujejo na podlagi Pravilnika o sofinanciranju malih
komunalnih čistilnih naprav in hišnih črpališč na območju občine Šmarješke Toplice
(Uradni list RS, št. 51/2019) in izvedenega razpisa za sofinanciranje malih
komunalnih čistilnih naprav in hišnih črpališč na območju Občine Šmarješke Toplice
za leto 2020.
Sredstva so zagotovljena v veljavnem proračunu Občine Šmarješke Toplice za leto
2020, na proračunski postavki 15036 Male čistilne naprave (subvencije), podkontu
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom.
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3. člen
Na podlagi prijave na razpis in v skladu z odločbo, izdano na osnovi predloga
komisije, se za pomoč pri sofinanciranju izgradnje komunalne čistilne naprave oz.
hišnega črpališča na naslovu __________________________________________,
upravičencu dodelijo nepovratna finančna sredstva v skupni višini do ____________
EUR, skladno s pogoji razpisa.
4. člen
Namensko porabo sredstev po tem pravilniku spremlja in preverja občinska uprava, nadzorni
odbor občine ali druga oseba, ki jo za to pooblasti župan.

Namenska sredstva se izplačajo le ob pogoju v celoti in popolno izpolnjenega
zahtevka za izplačilo sredstev, skupaj z vsemi dokazili, potrebnimi za izplačilo
sredstev.
Namenska nepovratna finančna sredstva se bodo upravičencu v roku 30. dni od
dneva vložitve zahtevka, nakazala na račun številka SI56 _____________________,
odprtem pri __________________________________.
5. člen
Sredstva po tej pogodbi se dodeljujejo izključno na podlagi predložene
dokumentacije in dokazil upravičenca. V kolikor bi bilo ugotovljeno, da so bila
sredstva dodeljena na podlagi neresničnih podatkov oziroma je upravičenec prekršil
druga določila pogodbe ali razpisne pogoje, je upravičenec dolžan vrniti sredstva v
celoti, skupaj s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila do
dneva vračila neupravičeno prejetih sredstev. Upravičenec je dolžan sredstva vrniti v
proračun Občine Šmarješke Toplice v roku 8 dni od poziva pristojnega upravnega
organa.
6. člen
Pogodbeni stranki sta soglasni, da se bosta obojestransko pisno obveščali o vseh
okoliščinah, ki so pomembne za izvajanje te pogodbe. Morebitne finančne ali vsebinske
spremembe pri izvajanju programov, so možne samo na podlagi pisnega obvestila
upravičenca, pri čemer pogodbeni stranki skleneta aneks k osnovni pogodbi.
Občina in upravičenec se dogovorita, da sta za izvajanje te pogodbe odgovorna naslednja
pooblaščena predstavnika:
na strani Občine: Klaudija Povše,
na strani upravičenca: ______________________.

7. člen
Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku
ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da
kakšno nedovoljeno korist za:
pridobitev posla ali
za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali
za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali
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za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega
sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi
predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi
pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku, je nična.
8. člen
Pogodbeni stranki se dogovorita, da bosta morebitne spore, ki bi nastali v zvezi z
izvajanjem te pogodbe, reševali sporazumno. V primeru, da sporazumna rešitev ni
možna, je za rešitev spora pristojno sodišče v Novem mestu.
9. člen
Ta pogodba je sestavljena v treh (3) enakih izvodih, od katerih prejme Občina dva (2)
izvoda, en (1) izvod pa prejeme upravičenec.
Pogodba začne veljati z dnem podpisa obeh pogodbenih strank.
Datum:

Upravičenec:

Št. zadeve:
Datum:

Župan
Občine Šmarješke Toplice
Marjan Hribar
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