Vloga za Javni razpis za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo Malih komunalnih čistilnih
naprav v Občini Šmartno ob Paki v letu 2019

NAVODILA ZA IZPOLNITEV VLOGE
1.) Vloga samostojnega vlagatelja, ki je že zgradil samostojno MKČN, mora obsegati:
priloge od 1 do 6, 8 (v primeru solastnine) in prilogi 9 in 10.
2.) Vlagatelji, ki so že gradili skupno MKČN za več stanovanjskih objektov, morajo vlogi
priložiti priloge od 1 do 7, prilogo 8 (v primeru solastnine), prilogo 9 s pogodbo o
medsebojni ureditvi razmerij pri gradnji in obratovanju MKČN ter prilogo 10.
3.) Vlagatelji, ki nameravajo zgraditi MKČN v letu 2019, morajo priložiti vse priloge od
1 do 7, prilogo 8 (v primeru solastnine) in prilogi 9 in 10.
SEZNAM PRILOG:
• Priloga 1: Vloga-Prijavni obrazec (Osnovni podatki vlagatelja: ime in priimek, naslov
in davčna številka ter podatki o stanovanjskem objektu in MKČN);
• Priloga 2: Pogodba za prevzem blata;
• Priloga 3: Kopija ES-Izjava o lastnostih za MKČN (certifikat MKČN izdan s strani
priglašenega laboratorija z navedenimi učinki čiščenja, ki se nanašajo na testiranje tipa
MKČN);
• Priloga 4: Izjava o sprejemanju pogojev;
• Priloga 5: Parafiran vzorec pogodbe s pravilno vpisanimi podatki;
• Priloga 6: Zahtevek za dodelitev sredstev;
• Priloga 7: Podatki sovlagatelja;
• Priloga 8: Dovoljenje lastnika oziroma solastnika nepremičnine oz. pooblaščene
osebe;
• Priloga 9: Izjava o zaključku naložbe;
• Priloga 10: Poročilo o prvih meritvah oziroma pregledu, iz katerega mora biti
razvidno, da je obratovanje MKČN v skladu z določbami veljavne zakonodaje ali
Ocena obratovanja (za MKČN vgrajene pred 1.1.2016);
• Slika: situacija objektov v ŠOP, kjer se predvideva čiščenje komunalne odpadne vode
z individualnimi MKČN.

Vlagatelj mora popolno vlogo oddati najkasneje do 15.03.2019 v sprejemni pisarni
občine Šmartno ob Paki v času uradnih ur, Šmartno ob Paki 69, 3327 Šmartno ob Paki
ali priporočeno po pošti (velja poštni žig z dne 15.03.2019).
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PRILOGA 1: VLOGA – PRIJAVNI OBRAZEC – SOFINANCIRANJE MKČN
1. Osnovni podatki lastnika
Ime in priimek:
Naslov:
EMŠO:
Davčna številka:
Številka bančnega računa
odprt pri banki:

SI56
Banka:

Telefon:

e-pošta:

2. Podatki o obstoječem objektu
Naslov:
Vrsta objekta
(obkroži):

a.) Enostanovanjski objekt
b.) Dvostanovanjski objekt
c.) Stanovanjska enota v večstanovanjski stavbi

Katastrska občina:

Parcelna številka:

Ustrezno obkroži in dopolni:
a)

Objekt zgrajen leta:

b)

Objekt zgrajen pred letom 1967

Št. gradbenega dovoljenja:

Čiščenje se bo izvajalo (ustrezno obkrožite):
a)

En objekt - ena MKČN

b)

Več objektov - ena MKČN (vpišite ime in priimek, naslov, k.o. in parc. št. soinvestitorjev)

3. Podatki o MKČN
Proizvajalec:
Tip:
Način čiščenja:
Lokacija namestitve:
Katastrska občina:

Parcelna številka:

Vlagatelj sem upravičen kandidirati za nepovratno finančno spodbudo po tem javnem razpisu
kot (ustrezno označite in izpolnite):
- lastnik stanovanjske stavbe ali stanovanjske enote v večstanovanjski stavbi, kjer se bo
naložba izvajala
- solastnik stanovanjske stavbe ali stanovanjske enote v večstanovanjski stavbi, kjer se bo
naložba izvajala
- solastniški delež:______%
- imetnik stavbne pravice na nepremičnini, kjer se bo naložba izvajala
- ožji družinski član lastnika, solastnika ali imetnika stavbne pravice na nepremičnini, kjer se bo
naložba izvajala
- najemnik stanovanjske stavbe ali stanovanjske enote, kjer se bo naložba izvajala, udeležen pri
financiranju naložbe.
Za pridobitev nepovratnih finančnih sredstev za naložbo, ki je predmet te vloge, vlagatelj
kandidiram (obkrožite):
- kot edini vlagatelj
- kot sovlagatelj (vsak sovlagatelj izpolni prilogo 7»Podatki sovlagatelja«)
Število drugih sovlagateljev:____
Kot sovlagatelj in soinvestitor bom financiral _____% stroškov naložbe.
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PRILOGA 2:

Pogodba za prevzem blata iz MKČN, ki jo upravičenec sklene s Komunalnim
podjetjem Velenje, d.o.o. oziroma pooblaščenim izvajalcem javne službe
Vlagatelji pridobijo najprej soglasje o priključitvi na Komunalnem podjetju Velenje, d.o.o.,
Koroška cesta 37b, Velenje oziroma pooblaščenim izvajalcem javne službe, kamor podajo
vlogo za izdajo soglasja.
Po pridobitvi soglasja morajo vlagatelji podpisati tudi pogodbo o prevzemu blata iz MKČN in
pridobiti poročilo o prvih meritvah oziroma pregledu, iz katerega mora biti razvidno, da je
obratovanje MKČN v skladu z odločbami veljavne zakonodaje oziroma pozitivno oceno
obratovanja MKČN (za MKČN vgrajene pred 1.1.2016) (obvezni prilogi popolne vloge)

PRILOGA 3:
Kopija ES-Izjava o lastnostih za MKČN (certifikat MKČN, ki ga vlagatelj dobi od izvajalca
del vgradnje in dobave MKČN in je izdan s strani priglašenega laboratorija z navedenimi
učinki čiščenja, ki se nanašajo na testiranje tipa MKČN),
V kolikor vlagatelj ne predloži ustrezne dokumentacije, se strinja, da bo pridobil prve
meritve v skladu z veljavno zakonodajo.

Podpis vlagatelja:_____________________
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PRILOGA 4:
IZJAVA O SPREJEMANJU POGOJEV (Obvezen podpis za popolno vlogo)

Podpisani vlagatelj izjavljam, da:
➢ so vsi v vlogi navedeni podatki resnični in, da bo naložba izvedena skladno s pogoji
javnega razpisa in veljavnimi predpisi;
➢ bom na poziv Občine Šmartno ob Paki posredoval dokumentacijo, ki izkazuje
tehnične karakteristike materialov, naprav oziroma opreme, ki je predmet vloge, in
druga zahtevana dokazila s katerimi občina ne razpolaga;
➢ bo vgradnjo in zagon naprav oziroma opreme, ki je predmet naložbe, opravil zato
usposobljen in registriran izvajalec;
➢ bom pooblaščenemu predstavniku Komunalnega podjetja Velenje oziroma
pooblaščenemu izvajalcu javne službe dovolil ogled izvedene naložbe in zagotovil
pregled dokumentacije, povezane z izvedbo naložbe, pred ali po izplačilu nepovratne
finančne spodbude;
➢ bom v primeru neustrezne izvedbe naložbe ali navajanja neresničnih podatkov
prejeta nepovratna sredstva vrnil skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi;
➢ naprav oziroma opreme, ki so predmet spodbude, ne bom odtujil oziroma odstranil
najmanj 5 let po izplačilu nepovratne finančne spodbude;
➢ sem seznanjen z vrsto in obsegom del pri vgradnji MKČN in obratovanju MKČN za
zagotavljanje ustreznega čiščenja odpadne vode in prevzema blata iz MKČN s strani
pooblaščenega izvajalca javne službe;
➢ se strinjam z določili pogodbe o dodelitvi pravic do nepovratne finančne spodbude,
katere vzorec je sestavni del dokumentacije za prijavo.

V ___________________, dne ________________

___________________________
(Podpis vlagatelja)
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PRILOGA 5: VZOREC POGODBE
Občina Šmartno ob Paki, Šmartno ob Paki 69, 3327 Šmartno ob Paki, ki jo zastopa župan
Janko KOPUŠAR, matična številka: 5884276, davčna številka: SI64225569 (v nadaljevanju:
občina)
in
ime in priimek_____________________, naslov_____________________________,
EMŠO:____________________________, davčna številka: ________________________,
osebni račun SI______________________, odprt pri banki___________________
(v nadaljevanju: upravičenec)
skleneta in dogovorita naslednjo

POGODBO
o dodelitvi nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo
male komunalne čistilne naprave št.: ____________/2019
1. člen
Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata:
- da je občina objavila Javni razpis za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za
izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav v občini Šmartno ob Paki za leto 2019,
- da je upravičenec pravočasno oddal vlogo za sofinanciranje izgradnje male
komunalne čistilne naprave,
- da je bila upravičencu na podlagi popolne vloge izdana odločba št.
__________________, z dne _______________, o dodelitvi sredstev v višini
____________________ EUR.
2. člen
Upravičenec je vgradil malo komunalno čistilno napravo tip_______________________na
naslednji lokaciji:_____________________________________.
3. člen
Upravičenec se zavezuje, da:
- bo glede obratovanja male komunalne čistilne naprave upošteval veljavne predpise,
- bo morebitne manjkajoče priloge dostavil najkasneje do roka določenega z odločbo,
- bo dokumentacijo, ki je določena z javnim razpisom in to pogodbo, hranil še najmanj
5 let po izplačilu sredstev.
4. člen
Občina se zaveže, da bo pogodbeni znesek nakazala v 30 dneh od podpisa pogodbe, na
transakcijski račun upravičenca, št. ______________________________________, odprt pri
________________________.
Občina Šmartno ob Paki ne odgovarja za posledice nepravilnega izplačila nepovratnih
finančnih sredstev, nastalih zaradi napačnih podatkov o številki osebnega bančnega računa
prejemnika.
Občina Šmartno ob Paki ima pravico kadarkoli pregledovati dokumentacijo ali na drug način
preverjati izvedbo naložbe, ki je predmet sofinanciranja po tej pogodbi.
Sredstva se zagotovijo iz proračunske postavke 15022005: Sofinanciranje malih čistilnih
naprav.
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5. člen
Če se ugotovi, da upravičenec dodeljenih sredstev ni porabil namensko, jih je dolžan vrniti
občini Šmartno ob Paki v roku 30 dni od prejema poziva skupaj s pripadajočimi zakonitimi
zamudnimi obrestmi od dneva prejema do dneva vračila.
6. člen
Vlagatelj se s podpisom pogodbe strinja s hrambo in obdelavo njegovih osebnih podatkov za
namen izvedbe javnega razpisa s področja malega gospodarstva-podjetništva v skladu z
določbami Uredbe o varstvu podatkov (GDPR).
Vlagatelj se hkrati zaveda, da ima pravico do preklica privolitve, pravico do vpogleda,
popravka, omejitve obdelave ali izbrisa osebnih podatkov, pravico do prenosljivosti ter
pravico do informiranosti glede njegovih osebnih podatkov in sicer tako, da o tem pisno
obvesti Občino Šmartno ob Paki.
7. člen
Pogodba je nična, v kolikor prejemnik ali kdo v njegovem imenu predstavniku ali posredniku
Občine Šmartno ob Paki obljubi, ponudi ali da kakršnokoli nedovoljeno korist za:
➢ pridobitev nepovratne finančne spodbude;
➢ opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali
➢ drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je Občini Šmartno ob Paki povzročena škoda
ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku, zastopniku ali
posredniku prejemnika.
8. člen
Pogoji za izplačilo nepovratne finančne spodbude so izpolnjeni, ko Občina Šmartno ob Paki
prejme ustrezne dokumente in dokazila, da je naložba pravočasno in v celoti izvedena
skladno s pogoji javnega razpisa, kot sledi:
- pogodbo o priključitvi na odvoz;
- račun in potrdilo o plačilu računa za nakup MKČN in
- poročilo o prvih meritvah oziroma pregledu, iz katerega mora biti razvidno, da je
obratovanje MKČN v skladu z določbami zakonodaje oziroma potrjeno pozitivno
oceno obratovanja (za MKČN vgrajene pred 1.1.2016).
Dokumente pregleda komisija.
9. člen
Pogodbeni stranki bosta morebitne spore reševali sporazumno. Če spora na ta način ne bo
možno rešiti, si bosta pogodbeni stranki prizadevali rešiti morebitni spor iz te pogodbe z
mediacijo in drugimi alternativnimi načini reševanja. V kolikor sporov ne bo možno rešiti
sporazumno, je za to pristojno krajevno in stvarno pristojno sodišče.
10. člen
Pogodba je sklenjena v treh (3) enakih izvodih, od katerih prejme občina dva (2) izvoda,
enega (1) pa upravičenec. Vsi izvodi štejejo za original.
11. člen
Pogodba stopi v veljavo z dnem podpisa obeh pogodbenih strank.
Številka:
Datum:
Šmartno ob Paki:_____________
Upravičenec:

Šmartno ob Paki:________
Občina Šmartno ob Paki:
Janko Kopušar
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PRILOGA 6:
ZAHTEVEK ZA DODELITEV SREDSTEV ZA IZGRADNJO MKČN

Upravičenec:_______________________________________________________________
Naslov:____________________________________________________________________
V skladu z odločbo Občine Šmartno ob Paki, št. ____________________ z dne
_________________
izstavljam zahtevek za dodelitev odobrenih sredstev za izgradnjo MKČN v višini
__________________________ EUR.

Datum: __________________

___________________________
(Podpis upravičenca)

Priloge ( v kolikor še niso bile priložene):
-

fotokopije računov o nakupu MKČN in pripadajočega materiala oz. račun ali
situacijo o dobavi in izvedbi gradbeno montažnih del MKČN,
soglasje za priključitev na javni sistem za prevzem in obdelavo blata iz MKČN,
ki je v skladu z veljavno zakonodajo,
pogodba za prevzem in obdelavo blata iz MKČN – Komunalno podjetje Velenje
oziroma pooblaščeni izvajalec javne službe,
poročilo o prvih meritvah oziroma pregledu oziroma pozitivno oceno
obratovanja (za MKČN vgrajene pred 1.1.2016).
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PRILOGA 7: PODATKI SOVLAGATELJA

1. PODATKI O SOVLAGATELJU
1.1 Ime in priimek: _______________________________________________________
1.2 Naslov (ulica in hišna številka)
_______________________________________________________________________
1.3 Poštna številka in pošta
_______________________________________________________________________
1.4 Davčna številka: (obvezno) _____________________________________________
1.5 Telefonska številka: ___________________________________________________
1.6 Elektronska pošta: ____________________________________________________
1.7 Kot sovlagatelj in soinvestitor bom financiral ________________% stroškov naložbe.
2. IZJAVA O SPREJEMANJU POGOJEV (Preučite in podpišite)
Podpisani sovlagatelj izjavljam, da:
➢ so vsi v vlogi navedeni podatki resnični in, da bo naložba izvedena skladno s
pogoji javnega razpisa in veljavnimi razpisi;
➢ bo vgradnjo in zagon naprav oziroma opreme, ki je predmet naložbe, opravil za to
usposobljen in registriran izvajalec.

V ___________________, dne ________________

___________________________
(Podpis sovlagatelja)
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PRILOGA 8:
Dovoljenje lastnika/ce oz. solastnika/ce nepremičnine oziroma pooblaščene osebe
(Obvezno v primeru, ko vlagatelj ni lastnik stavbe, ali pa je več solastnikov, ki niso sovlagatelji)

PODATKI O SOGLASJEDAJALCU
NEPREMIČNINE

KOT

LASTNIKU/CI

OZ.

SOLASTNIKU/CI

Ime in priimek: _____________________________________________________________
Ulica in hišna številka: _______________________________________________________
Poštna številka in pošta: _____________________________________________________
kot lastnik/ca oz. solastnik/ca nepremičnine na naslovu:
Ulica in hišna številka: _______________________________________________________
Poštna številka in pošta: _____________________________________________________
Parcelna številka zemljišča: ___________________, k.o. ___________________________
soglašam, da je/bo (ustrezno obkroži) na tej nepremičnini spodaj navedeni vlagatelj
vloge za nepovratno finančno spodbudo in investitor izvedel naložbo: vgradnja MKČN
Ime in priimek: _____________________________________________________________
Razmerje investitorja do podpisanega (ustrezno označi):
-

najemnik, udeležen pri financiranju _________ % vrednosti naložbe solastnik

-

pooblaščena oseba (kot dokazilo velja priloženo pooblastilo)

-

ožji družinski član (zakonec/zunaj zakonski partner; starši/posvojitelj; otrok/posvojenec).

V ___________________, dne ________________

__________________________________
(Lastnoročni podpis soglasjedajalca kot lastnika/ce oz. solastnike/ce)
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PRILOGA 9:
IZJAVA O ZAKLJUČKU NALOŽBE

Podpisani vlagatelj ____________________________ kot prejemnik pravice do nepovratne
finančne spodbude pod materialno in kazensko odgovornostjo izjavljam, da so bila dne
______________________ zaključena vsa dela, dobavljena vsa oprema in uspešno
opravljen zagon oziroma primopredaja izvedene naložbe po računu oziroma predračunu št.:
_____________, ki je podlaga za dodelitev pravice do nepovratne finančne spodbude
Občine Šmartno ob Paki za gradnjo MKČN.
Vgradnjo in zagon MKČN lahko izvede le samostojni podjetnik (s.p.) ali podjetje, ki je vpisano
v evidenco Agencije Republike Slovenije za okolje kot pooblaščeno podjetje ali s.p. za
vzdrževanje in namestitev MKČN.
Kot dokazilo o zaključku del in podlaga za izplačilo nepovratnih sredstev je priložen
izstavljen originalni račun (ali kopija) za dobavljeno MKČN in opravljena dela, ki je
izdan skladno z razpisnimi pogoji s popisom del in materiala, dokazilo o plačilu navedenega
računa in fotografije izvedene naložbe (v kolikor obstajajo).
Zakon o varstvo potrošnikov določa, da mora proizvajalec ali prodajalec ob sklenitvi prodajne
pogodbe potrošniku izročiti garancijski list, ki mora, med drugim, vsebovati tudi trajanje
garancijskega roka, najkrajši garancijski rok, ki ne sme biti krajši od enega leta, v času
najmanj treh let po preteku garancijskega roka pa mora proizvajalec zagotavljati vzdrževanje
in nadomestne dele.

V ___________________, dne ________________

___________________________
(Podpis vlagatelja)

Priloga: Pogodba o medsebojnih razmerjih (v primeru izgradnje skupne MKČN za več
stanovanjskih objektov)
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PRILOGA 10: s strani izvajalca javne službe izdelano poročilo o prvih meritvah oziroma
pregledu ali pozitivno Oceno obratovanja MKČN do 50 PE (za MKČN vgrajene pred
1.1.2016), ki jo/ga vlagatelj dobi v Službi za tehnologije in razvoj KPV, d.o.o. ali pri
pooblaščenem izvajalcu javne službe.
Poročilo o prvih meritvah oziroma pregledu ali Ocena obratovanja (za MKČN vgrajene pred
1.1.2016) se izdela skladno z veljavno zakonodajo.
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KARTA:

PRIPOROČILO:
Za podrobnejše informacije se lahko obrnete na Komunalno podjetje Velenje.
(ga. Alenka Štramcar ali ga. Alijana Pivko Kneževič)
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