II. PRIJAVNI OBRAZCI

ZAHTEVEK
za sofinanciranje malih čistilnih naprav za komunalne odpadne vode
1. Osebni podatki vlagatelja:
Priimek in ime: ………………………………………………………………………………….
Rojen/a: …………………………………………………………………………………………
EMŠO: ………………………………………………………………………………………….
Stalno prebivališče (ulica in kraj): ……………………………………………………………...
Telefonska številka: …………………………………………………………………………….
Davčna številka: ………………………………………………………………………………...
Številka TRR: ……………………………………………………………………………….......
Odprt pri banki: …………………………………………………………………………………
2. Podatki o objektu/tih:
Naslov: ………………………………………………………………………………………….
3. Število oseb prijavljenih na naslovu: …………………………………………………
4. Obvezne priloge:
4.1 Male čistilne naprave:
 Izjava lastnika nepremičnine
 Izjava o ustreznosti oz. pravilni priključitvi oz. pogodba z gospodarsko javno
službo
 Računi o nakupa male čistilne naprave in montaža
 Dokazila o plačilu računov nakupa male čistilne naprave in montaže
 Dokazilo o lastništvu objekta – izpisek iz zemljiške knjige
 Kopija sklepa o registraciji izvajalca, iz katere je razvidno, da izvajalec
izpolnjuje pogoje za opravljanje ustrezne dejavnosti
 Certifikat oziroma listina o skladnosti izdelka z zahtevami glede mejnih
vrednosti parametrov odpadnih vod
 Veljavno gradbeno dovoljenje za stanovanjski objekt oz. potrdilo, da ima
objekt, zgrajen pred letom 1967, na podlagi določil 118. člena Gradbenega
zakona (UL RS 61/17, 72/17-popr.) uporabno dovoljenje.
Znesek celotne investicije v EUR
Podpis: ………………………….

Vrednost brez DDV v EUR

Vrednost z DDV v EUR

Datum: ……………………………

IZJAVA LASTNIKA/OV NEPREMIČNINE
Priimek in ime: ………………………………………………………………………………….
Rojen – datum in kraj: …………………………………………………………………………..
Stalno prebivališče (ulica in kraj): ……………………………………………………………...
Priimek in ime: ………………………………………………………………………………….
Rojen – datum in kraj: …………………………………………………………………………..
Stalno prebivališče (ulica in kraj): ……………………………………………………………...
Priimek in ime: ………………………………………………………………………………….
Rojen – datum in kraj: …………………………………………………………………………..
Stalno prebivališče (ulica in kraj): ……………………………………………………………...
Priimek in ime: ………………………………………………………………………………….
Rojen – datum in kraj: …………………………………………………………………………..
Stalno prebivališče (ulica in kraj): ……………………………………………………………...
Telefonska številka: …………………………………………………………………………….
Kot lastnik nepremičnine na naslovu …………………………………………………………...
na parcelni št. , K.O. (katastrska občina) .................................……………………………..........
Skladno z določilo javnega razpisa Občine Kostanjevica na Krki za sofinanciranje malih
čistilnih naprav, izjavljam, da so bila na zgoraj navedeni nepremičnini izvedena vsa dela, da
so podatki resnični, skladni z nameni iz razpisa Občine Kostanjevica na Krki.

Kraj in datum:
……………………………………

Podpis lastnika/ov nepremičnine:
…………………………………………….
…………………………………………….
…………………………………………….
……………………………………………

IZJAVA LASTNIKA/OV NEPREMIČNINE (društva)

Naziv društva : ………………………………………………………………………………….
Priimek in ime odgovorne osebe društva: …………………………………………………….
Datum ustanovitve: …………………………………………………………………………….
Sedež društva (ulica in kraj):…………………………………………………………………..
Telefonska številka: …………………………………………………………………………….
Kot lastnik nepremičnina na naslovu …………………………………………………………...
na parcelni št., K.O. (katastrska občina) .................................……………………………..........

ODLOČBA O STATUSU DRUŠTVA ( velja samo za društva, ki delujejo v javnem
interesu)
Prilogo priložite za to stranjo.

IZJAVA O USTREZNOSTI OZ. PRAVILNI PRIKLJUČITVI

Družba Kostak d.d. kot koncesionar / izvajalec / gospodarske javne službe odvajanja in
čiščenja odpadnih komunalnih in padavinskih voda, izjavlja na osnovi terenskega ogleda, da
so bila za odjemno mesto:

(priimek in ime)

(naslov)

(poštna številka in pošta)
(telefon)
Dne …………………………………zaključena, skladno z veljavno zakonodajo, vsa dela pri
vgradnji male komunalne čistilne
naprave , tip…………………………………………

Datum:

Datum in žig:

Investitor:

Koncesionar::

RAČUNI O NABAVI MALE ČISTILNE NAPRAVE IN MONTAŽI
Kopije računov priložite za to stranjo

DOKAZILA O PLAČILU RAČUNOV ZA NABAVO MALE ČISTILNE NAPRAVE IN
MONTAŽO
Kopije dokazil o plačilu računov priložite za to stranjo

DOKAZILO O LASTNIŠTVU OBJEKTA
Izpisek iz zemljiške knjige
Prilogo priložite za to stranjo

VELJAVNO GRADBENO DOVOLJENJE ZA STANOVANJSKI OBJEKT OZ. POTRDILO,
DA IMA OBJEKT, zgrajen pred letom 1967, na podlagi določil 118. člena Gradbenega
zakona (UL RS 61/17, 72/17-popr.) uporabno dovoljenje.
Prilogo priložite za to stranjo

KOPIJA SKLEPA O REGISTRACIJI IZVAJALCA, IZ KATERE JE RAZVIDNO, DA
IZVAJALEC IZPOLNJUJE POGOJE ZA OPRAVLJANJE USTREZNE DEJAVNOSTI (za
izgradnjo male čistilne naprave)
Prilogo priložite za to stranjo

CERTIFIKAT OZ. LISTINA O SKLADNOSTI (IZDELKA Z ZAHTEVAMI GLEDE MEJNIH
VREDNOSTI PARAMETROV ODPADNIH VOD (za izgradnjo male čistilne naprave)
Prilogo priložite za to stranjo

VZOREC POGODBE

Priložite parafiran vzorec pogodbe

OBČINA KOSTANJEVICA NA KRKI, Ljubljanska cesta 7, 8311 Kostanjevica na Krki, ki jo
zastopa župan Ladko Petretič, matična številka 2179903000, identifikacijska številka za DDV
SI71838449, (v nadaljevanju občina)
in
vlagatelj (v nadaljevanju končni prejemnik) .………………………………….……., davčna
številka: …………….………………….…, EMŠO: …………………………………………..

kot prejemnik sredstev

skleneta naslednjo

POGODBO
O SOFINANCIRANJU MALIH ČISTILNIH NAPRAV ZA KOMUNALNE ODPADNE VODE
1. člen
Pogodbeni stranki ugotavljata:
da je bil dne …………… v Ur. l. RS, št. …………. objavljen Javni razpis o sofinanciranju
malih čistilnih naprav za komunalne odpadne vode (v nadaljevanju: javni razpis),
- da se je končni prejemnik prijavil na javni razpis s pravočasno in popolno vlogo, ki
jo je pregledala komisija,
- da je občina z odločbo št. ………… z dne ……….. končnemu prejemniku odobrila
sredstva v skupni višini …………….. EUR bruto in sicer za naslednje namene:
………………………………………………………………………………………..
2. člen
Občina bo sredstva iz 1. člena te pogodbe nakazala na transakcijski račun prejemnika 15.
dan od izdaje odločbe o prejemu sredstev.
3. člen
Sredstva bodo nakazana na transakcijski račun končnega prejemnika št. …………………….,
odprtega pri ………………………………. banki.
Sredstva bodo izplačana iz proračunske postavke 40500050 – subvencioniranje malih
čistilnih naprav, konto 411999.

4. člen
Končni prejemnik se zavezuje, da:
- bo hranil dokumentacijo še najmanj 5 let po izplačilu sredstev s strani občine,
- bo omogočil občini vpogled v dokumentacijo in kontrolo koriščenja namenskih
sredstev,
- se strinja, da se podatki o odobrenih in izplačanih denarnih sredstvih, ki so javnega
značaja, lahko objavljajo. Pri tem se lahko objavijo osnovni podatki o višini odobrenih
sredstev in prejemniku v skladu z zakonom, ki ureja dostop do informacij javnega
značaja in zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.
5. člen
Končni prejemnik se strinja, da ni upravičen do izplačila sredstev, če se v postopku ugotovi,
da je za iste upravičene stroške in za isti namen pridobil oz. je v postopku pridobivanja
sredstev iz katerega koli drugega javnega razpisa.
Končni prejemnik se strinja, da mora s sklepom odobrena in že izplačana sredstva na
podlagi te pogodbe vrniti skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi, navedenimi v zahtevku za
vračilo sredstev, v roku 8 dni od vročitve zahtevka, če jih je pridobil na podlagi navedb
neresničnih podatkov v vlogi ali na podlagi neverodostojne dokumentacije, ali če jih je
uporabil v nasprotju z določili sklepa in pogodbe ali pa če je za iste upravičene stroške in za
isti namen že prejel sredstva iz kateregakoli drugega javnega vira (sredstva Republike
Slovenije ali EU).
6. člen
Čistilna naprava mora biti izven aglomeracij znotraj katerih se predvideva izgradnja
kanalizacije, razen v primerih, da bi bila tehnična priključitev na kanalizacijsko omrežje
nesorazmerno drago – informacije si vlagatelj pridobi sam v gospodarski družbi KOSTAK
d.d., Leskovška cesta 2a, Krško - ali da je investitor izpolnil obveznosti iz pogodbe o
medsebojnih razmerjih pri urejanju komunalne infrastrukture, komunalna infrastruktura pa v
času oddaje vloge še ni bila izgrajena.
7. člen
Občina imenuje za skrbnika pogodbe Mateja Kuharja, ki je pooblaščen, da jo zastopa glede
vseh vprašanj, ki so predmet te pogodbe.
Odgovorni predstavnik s strani končnega prejemnika je ………………………………………
8. člen
Pogodbeni stranki bosta morebitne spore iz te pogodbe reševali sporazumno, v nasprotnem
primeru pa je za reševanje sporov pristojno stvarno pristojno sodišče v Krškem.
9. člen
Pogodba je nična, če kdo v imenu ali na račun izvajalca predstavniku ali posredniku organ ali
organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za :
- pridobitev posla,

-

za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji,
za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti,
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 ali posredniku.

10. člen
Pogodba je sklenjena, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki in velja od podpisa pogodbe.
11. člen
Pogodba je sestavljena v dveh enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka
en izvod.

Datum:

Prejemnik(ca):
……………………………

Številka:
Datum:

Občina Kostanjevica na Krki
Ladko Petretič
župan

