OBČINA POLJČANE
Občinska uprava
Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane
telefon: 02 8029 220, 8029 227
fax: 02 8029 226
e-mail: obcina@poljcane.si

VLOGA
za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih
komunalnih čistilnih naprav v Občini Poljčane v letu 2022

1. OSEBNI PODATKI VLAGATELJA
Priimek in ime: _________________________________________________________________
Naslov stalnega bivališča: _________________________________________________________
Telefonska številka: _____________________________________________________________
EMŠO: _____________________________ Davčna številka: ___________________________
Številka TRR: _________________________________Odprt pri banki: ____________________
2. PODATKI O MALI KOMUNALNI ČISTILNI NAPRAVI
Naslov objekta: _________________________________________________________________
Število oseb prijavljenih na naslovu: ________________________________________________
Število priključenih objektov (za skupno MKČN): _____________________________________
Naslovi priključenih objektov (za skupno MKČN): _____________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Število prijavljenih oseb na navedenih naslovih (za skupno MKČN): _______________________
Lokacija vgradnje MKČN: parc. št. _______________, k.o. ______________________________
3. FINANČNA KONSTRUKCIJA
Vrednost investicije brez DDV v EUR: ______________________________________________
Vrednost investicije z DDV v EUR: _________________________________________________

4. PRILOGE:
•
•

•

•

•
•

•
•

•

Dokazilo o lastništvu objekta in zemljišča oz. podpisana izjava o razpolaganju z
zemljiščem na katerem je postavljena MKČN (Priloga 1),
Analizni izvid oz. pozitivna ocena obratovanja s strani izvajalca javne službe odvajanja in
čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode, iz katere mora biti razvidno, da je
obratovanje MKČN v skladu z veljavno zakonodajo oz. potrjena izjava o ustreznosti oz.
pravilni priključitvi MKČN s strani izvajalca javne službe odvajanja in čiščenja
komunalne odpadne in padavinske vode (Priloga 2),
Izjavo izvajalca del oziroma dobavitelja, da je opravil dela skladno z veljavnimi predpisi
oz. zapisnik o zagonu in predaji MKČN v upravljanje oz. garancijski list od MKČN
(Priloga 3),
Podpisan vzorec pogodbe o sofinanciranju nakupa in vgradnje MKČN (Priloga 4),
Veljavno gradbeno dovoljenje za stanovanjski objekt oz. potrdilo, da ima objekt, zgrajen
pred letom 1967, uporabno dovoljenje (izda upravna enota),
Certifikat oziroma listina o skladnosti izdelka z zahtevami glede doseganja mejnih
vrednostih parametrov odpadnih vod, kot jih predpisuje veljavna zakonodaja (vlagatelj ga
pridobi od dobavitelja MKČN),
Fotokopije računov in potrdil o plačilu za nakup in vgradnjo MKČN,
Podpisan medsebojni dogovor vseh uporabnikov MKČN, ki ni časovno omejen z
določitvijo osebe, ki je zadolžena za upravljanje MKČN ter sklenjeno in notarsko
overjeno služnostno pogodbo med lastniki za izgradnjo in vzdrževanja kanala (za skupno
MKČN),
Vpis v evidenco MKČN.

5. IZJAVA:
- izjavljam, da lokacija postavitve MKČN izvajalcu javne službe odvajanja in čiščenja komunalne
odpadne in padavinske vode omogoča neoviran dostop in praznjenje MKČN;
- izjavljam, da se strinjam in sprejemam vse razpisne pogoje navedene v javnem razpisu,
- dovoljujem, da Občina Poljčane za namene razpisa pridobi podatke iz uradnih evidenc,
- soglašam, da za namene javnega razpisa, Občina Poljčane skladno z veljavno zakonodajo s
področja varstva osebnih podatkov in Splošno uredbo o varstvu podatkov (Uradni list EU, št.
119/1) zbira, obdeluje, uporablja, shranjuje in ažurira moje osebne podatke.
S podpisom potrjujem, da so navedeni podatki resnični, točni in popolni. Za vse navedene
izjave tudi kazensko in materialno odgovarjam.

Kraj in datum:
______________________________

Podpis vlagatelja:
____________________________

PRILOGA 1
IZJAVA
O RAZPOLAGANJU Z ZEMLJIŠČEM NA KATEREM JE POSTAVLJENA MKČN

Priimek in ime: _________________________________________________________________
EMŠO: ______________________________ Davčna številka: __________________________
Naslov stalnega prebivališča: ______________________________________________________

IZJAVLJAM,
da imam pravico graditi na zemljišču parc. št. ____________, k.o.________________________,
na katerem je postavljena MKČN, skladno z določilom javnega razpisa Občine Poljčane za
sofinanciranje nakupa in vgradnje MKČN.

Kraj in datum:

Podpis vlagatelja:

____________________________

___________________________

PRILOGA 2

_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________

(Naziv in naslov izvajalca javne službe)

IZJAVA O USTREZNOSTI OZ. PRAVILNI PRIKLJUČITVI

Kot izvajalec javne službe in upravljavec javne komunalne infrastrukture v Občini Poljčane,
izjavljamo, da so bila dela v zvezi z vgradnjo MKČN pri stanovanjskem objektu na naslovu
_____________________________________________________________________________,
izvedena skladno z izdanim soglasjem št. ____________________________________________,
z dne ___________________________.
Izjava se izdaja za potrebe uveljavljanja enkratnega sofinanciranja za nakup in vgradnjo MKČN
iz proračunskih sredstev Občine Poljčane.

Za izvajalca javne službe:

Ime in priimek:

Podpis in žig:

___________________________

____________________________

Kraj in datum:
___________________________

PRILOGA 3
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________

(Naziv in naslov izvajalca del oz. dobavitelja)

IZJAVA IZVAJALCA DEL

Kot izvajalec del oz. dobavitelj MKČN, izjavljamo, da so bila dela na stanovanjskem objektu na
naslovu _______________________________________________________________________,
izvedena skladno z veljavnimi predpisi in standardi za vgradnjo MKČN.
Odgovorna oseba za izvedbo del: __________________________________________________.

Kraj in datum:
___________________________

Podpis in žig:
____________________________

PRILOGA 4
VZOREC POGODBE
OBČINA POLJČANE, Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane, ki jo zastopa župan Stanislav
Kovačič, matična številka: 2242745000, ID za DDV: SI30543673 (v nadaljevanju: občina)
in
__________________________________________________________________ (upravičenec),
________________________________________________________ (naslov stalnega bivališča),
EMŠO: _______________________________ Davčna številka: _________________________
skleneta naslednjo
POGODBO
o sofinanciranju nakupa in vgradnje male komunalne čistilne naprave

1. člen
Pogodbeni stranki ugotavljata, da je občina za dodelitev proračunskih sredstev za sofinanciranje
nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav (MKČN) v Občini Poljčane v letu 2022
objavila javni razpis za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav v
Občini Poljčane za leto 2022.
Dne __________ je bil izdan sklep št.: _________________ o dodelitvi sredstev upravičencu.
2. člen
Predmet te pogodbe je sofinanciranje nakupa in vgradnje MKČN na parc. št. ________________,
k.o. _____________________________. MKČN se je vgradila za stanovanjski objekt na naslovu
______________________________________________________________________________
(v primeru skupne čistilne naprave se navedejo vsi stanovanjski objekti).
3. člen
Občina Poljčane bo za nakup in vgradnjo MKČN upravičencu zagotovila nepovratna finančna
sredstva v višini __________________ EUR iz proračunske postavke 15229 Sofinanciranje
nakupa in vgradnje malih čistilnih naprav.

Občina

bo

dogovorjena

sredstva

nakazala

na

transakcijski

račun

upravičenca

št.

____________________________________, odprt pri _________________________________
v roku 30 dni od podpisa te pogodbe.
4. člen
Kontrolo nad izvajanjem namenske porabe dodeljenih sredstev izvaja občinska uprava in
nadzorni odbor Občine. Upravičenec je dolžan nadzor omogočiti.
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 oz. je prejemnik prekršil določila pogodbe, je občina upravičena zahtevati vračilo
dodeljenih sredstev v enkratnem znesku. V tem primeru bo moral prejemnik vrniti sredstva s
pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi za obdobje od dneva nakazila naprej.
5. člen
Upravičenec se zaveže, da:
– bo hranil dokumentacijo še najmanj 5 let po izplačilu sredstev,
– bo omogočil občini vpogled v dokumentacijo in kontrolo koriščenja namenskih sredstev na
terenu.
6. člen
Pogodbeni stranki bosta morebitne spore iz te pogodbe reševali sporazumno, v nasprotnem
primeru pa je za reševanje sporov pristojno stvarno pristojno sodišče po sedežu občine.
7. člen
Pogodba je sestavljena v dveh (2) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po
en (1) izvod.
Datum: ______________________

_____________________________
(upravičenec)

Datum: ______________________

Občina POLJČANE
Župan Stanislav Kovačič

