VLOGA
za sofinanciranje malih čistilnih naprav in hišnih črpališč
1. Podatki o vlagatelju:
Priimek in ime/za društva: ime društva ter naziv ime zakonitega zastopnika:
……………………………………………………………………………………………………………
Stalno prebivališče/sedež (ulica in kraj):
…………………………………………………………….................................................................
Telefonska številka: …………………………………………………………...……………………….
Davčna številka: ………………………………………………………………………………...……...
Številka TRR: ………………………………………………………………………………...…….......
Odprt pri banki: …………………………………………………………………………………………
2. Podatki o objektu/tih:
Naslov: ………………………………………………………….……………………………………….
Vrsta objekta (ustrezno obkroži): A.) individualni stanovanjski objekt B.) večstanovanjska
stavba C.) Objekt namenjen delovanju društva
Datum pridobitve gradbenega dovoljenja: ……………….………………………………………….
Parc. št………………………………..…… k.o. ……………………………………………………..
3. Število oseb prijavljenih na naslovu: ……………………….……………………………
4. Vloga za sofinanciranje (ustrezno obkroži):
A) Male komunalne čistilne naprave
B) Rastlinske čistilne naprave
C) Hišno črpališče
5. Obvezne priloge:
 Izjava,
 Odločba o statusu društva, ki deluje v javnem interesu oz. navedba zakonske
podlage (velja samo za društva),
 Računi in potrdila o nakupu male čistilne naprave in/ali montaži (kopija),
 listina o skladnosti izdelka z zahtevami glede mejnih vrednosti parametrov odpadnih
vod za male komunalne čistilne naprave,
 analiza izpustov, ki izkazuje ustreznost rastlinske čistilne naprave,
 potrdilo o priključitvi na kanalizacijsko omrežje za hišno črpališče,
 Veljavno gradbeno dovoljenje za objekt, ki je bil zgrajen po letu 1967, za objekt
zgrajen pred letom 1967, pa dovoljenje za objekt daljšega obstoja oziroma odločbo o
domnevi izdanega gradbenega in uporabnega dovoljenja na podlagi zakona, ki ureja
graditev objektov,
 Parafiran vzorec pogodbe,
v€

Datum računa

Datum plačila

Stroški nabave in vgradnje DDV
Datum: ……………………………

Podpis: ………………………….

IZJAVA - A
Priimek in ime: ………………………………………………………………….………………………….
Stalno prebivališče (ulica in kraj): ……………………………………………..………………………...
Telefonska številka: ……………………………………………………………………………………….
Skladno z določili javnega razpisa Občine Brežice za sofinanciranje malih čistilnih naprav in
hišnih črpališč, kot končni prejemnik s podpisom te izjave potrjujem, da:
- sem lastnik/solastnik nepremičnine (oziroma imetnik pravice graditi, ki je vknjižena v
zemljiški knjigi) na naslovu…………………………...………………………………………….
na parcelni št. ………….. k.o. (katastrska občina) …………………………………………….
- so bila na zgoraj navedeni nepremičnini izvedena vsa dela, da so podatki resnični,
skladni z nameni iz razpisa Občine Brežice,
- za iste upravičene stroške in za isti namen, kot jih navajam v vlogi nisem pridobil(a)
sredstev oz. nisem v postopku pridobivanja sredstev iz kateregakoli drugega javnega
vira (sredstva Republike Slovenije ali EU),
- so vsi v vlogi navedeni podatki (vključno z dokumentacijo) popolni in verodostojni ter da
sem seznanjen(a) s posledicami navajanja neresničnih podatkov v tej vlogi;
- sem seznanjen(a) z obvezo, da moram vsa pridobljena sredstva, ki jih pridobim
nezakonito, porabim nenamensko, odstopim od pogodbe ali del ne izvršim v skladu s
pogodbenimi določili, vrniti skupaj s pripadajočimi zakonskimi obrestmi,
- imam za gradnjo male komunalne čistilne naprave pridobljena vsa zakonsko zahtevana
dovoljenja in soglasja,
- bom predal vzdrževanje male čistilne naprave za čiščenje komunalne odpadne vode
izvajalcu obvezne občinske gospodarske javne službe varstva okolja odvajanje in
čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Brežice Komunali Brežice
d.o.o.,
- je objekt priključen na javno kanalizacijsko omrežje (v primeru sofinanciranja hišnega
črpališča),
- se strinjam z vsemi določili vzorca pogodbe,
- imam poravnane vse svoje dosedanje zapadle obveznosti do Občine Brežice, javnih
zavodov, javnih podjetij, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je Občina Brežice,
- bom v primeru odobritve sredstev predpisano dokumentacijo vodil(a) in hranil(a) še
najmanj 5 let po izplačilu sredstev,
- bom omogočil(a) občini vpogled v dokumentacijo in kontrolo koriščenja namenskih
sredstev.
Za navedene izjave, izpolnjene obrazce in priložene priloge kazensko in materialno
odgovarjam.

Kraj in datum:

……………………………………

Podpis:

…………………………………………….
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IZJAVA - B (velja za društva)
Naziv društva: …………..………………………………………………………………………………….
Matična številka: …………………………………………………………………………………..……….
Priimek in ime odgovorne osebe društva: ……......…………………………………………………….
Datum ustanovitve: ………………………………………………………………………………………..
Sedež društva (ulica in kraj): ………………………………………………………………....................
Telefonska številka: ……………………………………………………………………………………….
Skladno z določili javnega razpisa Občine Brežice za sofinanciranje malih čistilnih naprav in
hišnih črpališč, kot končni prejemnik s podpisom te izjave potrjujem, da:
- sem lastnik/solastnik nepremičnine (oziroma imetnik pravice graditi, ki je vknjižena v
zemljiški knjigi) na naslovu……………………………………………………………………,
na parcelni št. …………………. k.o. (katastrska občina) ...................................................,
- so bila na zgoraj navedeni nepremičnini izvedena vsa dela, da so podatki resnični,
skladni z nameni iz razpisa Občine Brežice,
- za iste upravičene stroške in za isti namen, kot jih navajam v vlogi nisem pridobil(a)
sredstev oz. nisem v postopku pridobivanja sredstev iz kateregakoli drugega javnega
vira (sredstva Republike Slovenije ali EU),
- so vsi v vlogi navedeni podatki (vključno z dokumentacijo) popolni in verodostojni ter da
sem seznanjen(a) s posledicami navajanja neresničnih podatkov v tej vlogi;
- sem seznanjen(a) z obvezo, da moram vsa pridobljena sredstva, ki jih pridobim
nezakonito, porabim nenamensko, odstopim od pogodbe ali del ne izvršim v skladu s
pogodbeni določili, vrniti skupaj s pripadajočimi zakonskimi obrestmi
- imam za gradnjo male komunalne čistilne naprave pridobljena vsa zakonsko zahtevana
dovoljenja in soglasja,
- bom predal vzdrževanje male čistilne naprave za čiščenje komunalne odpadne vode
izvajalcu obvezne občinske gospodarske javne službe varstva okolja odvajanje in
čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Brežice Komunali Brežice
d.o.o.,
- je objekt priključen na javno kanalizacijsko omrežje (v primeru sofinanciranja hišnega
črpališča),
- se strinjam z vsemi določili vzorca pogodbe,
- imam poravnane vse svoje dosedanje zapadle obveznosti do Občine Brežice, javnih
zavodov, javnih podjetij, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je Občina Brežice.
- bom v primeru odobritve sredstev predpisano dokumentacijo vodil(a) in hranil(a) še
najmanj 5 let po izplačilu sredstev,
- bom omogočil(a) občini vpogled v dokumentacijo in kontrolo koriščenja namenskih
sredstev.
Za navedene izjave, izpolnjene obrazce in priložene priloge kazensko in materialno
odgovarjam.

Kraj in datum:

Podpis odgovorne osebe:

……………………………………

…………………………………………….
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VZOREC POGODBE

OBČINA BREŽICE, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice, ki jo zastopa župan Ivan Molan, matična
številka 5880173000, identifikacijska številka za DDV SI34944745, (v nadaljevanju občina)
in
Vlagatelj .……………………………………………………………….……., EMŠO: ………………………….
(v nadaljevanju končni prejemnik)
skleneta naslednjo
POGODBO
O SOFINANCIRANJU MALIH ČISTILNIH NAPRAV IN HIŠNIH ČRPALIŠČ
1. člen
Pogodbeni stranki ugotavljata, da:
- je bil dne ………………. v Uradnem listu RS, št. ……….. objavljen Javni razpis za sofinanciranje malih
čistilnih naprav za čiščenje komunalne odpadne vode in hišnih črpališč na območju občine Brežice za
leto 2022 (v nadaljevanju: javni razpis),
- se je končni prejemnik prijavil na javni razpis s pravočasno in popolno vlogo, ki jo je pregledala
komisija,
- je občina s sklepom št. ………… z dne ……….. končnemu prejemniku odobrila sredstva v skupni višini
…………….. EUR bruto, in sicer za namen sofinanciranja nakupa in vgradnje male komunalne čistilne
naprave/hišnega črpališča.
2. člen
Končnemu prejemniku bodo sredstva nakazana na podlagi sklepa o dodelitvi sredstev in podpisane
pogodbe ter e-zahtevka za izplačilo sredstev, in sicer za sofinanciranje nakupa in vgradnje male čistilne
naprave za komunalne vode/hišnega črpališča.
Občina bo sredstva iz 1. člena te pogodbe nakazala na transakcijski račun končnega prejemnika v letu
2022.
3. člen
Sredstva bodo nakazana na transakcijski račun končnega prejemnika št. ……………………………...…….,
odprt pri …………………………………..……………. banki.
Sredstva bodo izplačana iz proračuna občine Brežice za leto 2022 iz proračunske postavke 0249 –
Sofinanciranje izgradnje malih komunalnih čistilnih naprav (MKČN).
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,
- bo vzdrževanje male čistilne naprave za čiščenje komunalne odpadne vode izvajal izvajalec
obvezne občinske gospodarske javne službe varstva okolja odvajanje in čiščenje komunalne in
padavinske odpadne vode v Občini Brežice.
5. člen
Končni prejemnik 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.
V primerih, ko se ugotovi, da so bila sredstva dodeljena na podlagi neresničnih podatkov ali je končni
prejemnik prekršil druga določila pogodbe ali razpisa, če jih je uporabil v nasprotju z določili razpisa,
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sklepa ali 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) ali so bile ugotovljene druge
nepravilnosti, je končni prejemnik dolžan Občini Brežice vrniti pridobljena sredstva v enkratnem znesku
skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi, ki se obračunavajo od dneva nakazila sredstev končnemu
prejemniku dalje do plačila.
6. člen
Čistilna naprava/hišno črpališče mora biti zgrajena/-o na območju občine Brežice. V primeru kasnejše
izgradnje kanalizacije se končni prejemnik v skladu z Odlokom o odvajanju in čiščenju komunalne in
padavinske odpadne vode v Občini Brežice (Uradni list RS, št. 69/19) obvezuje priključiti na javno
kanalizacijo.
Končni prejemnik se zavezuje, da bo zgrajeno čistilno napravo predal v upravljanje (oz. vzdrževanje)
izvajalcu obvezne občinske gospodarske javne službe varstva okolja odvajanje in čiščenje komunalne in
padavinske odpadne vode v Občini Brežice.
7. člen
Občina imenuje za skrbnika pogodbe Danijelo Gabrič, 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 sta sporazumni, da končni prejemnik ne bo zastavil terjatve, ki jo ima do občine iz
naslova te pogodbe, zastavnemu upniku oz. banki za najem kredita ali odstopil terjatve iz te pogodbe.
9. 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.
10. člen
Pogodba je sklenjena, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki in velja od podpisa pogodbe.
Morebitne spremembe in dopolnitve te pogodbe so veljavne le, če so sklenjene pisno v obliki aneksa k tej
pogodbi.
Določila te pogodbe so nična, v kolikor se ugotovi, da je pri pogodbi kdo v imenu ali na račun druge
pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubil,
ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za: pridobitev posla, sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali
za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali 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.
11. člen
Pogodba je sestavljena v treh enakih izvodih, od katerih prejme končni prejemnik en izvod, občina pa dva
izvoda.
Podpisano dne:........................
Številka:

Podpisano dne:..........................

Občina Brežice
Župan
Ivan Molan

Končni prejemnik (ca):
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