
 
*(1)Op.: Pri datumu oddaje zahtevka je potrebno upoštevati, da se lahko ocena obratovanja opravi šele med tretjim in 
devetim mesecem po prvem zagonu naprave. Celoten postopek izdelave Ocene obratovanja traja do 1 meseca. 

 
 

VLOGA 
za prijavo na javni razpis za dodelitev nepovratnih  finančnih sredstev za sofinanciranje 

nakupa in vgradnje MKČN 
 
 

1. PODATKI O VLAGATELJU  

Ime in priimek vlagatelja/ Naziv 
neprofitne organizacije:  

  

Naslov (Ulica, hišna št., poštna 
št./kraj): 

 

Davčna številka:  

EMŠO (fizične osebe):  

Številka računa (TRR):  

Banka, pri kateri je odprt račun:  

Telefon oz. GSM vlagatelja:  

E-mail vlagatelja:  

 
 

2. OSNOVNI PODATKI O MKČN  

Vrsta MKČN (kratek opis naložbe):  

Proizvajalec: 

Velikost MKČN (št. PE): 

 
 

3. LOKACIJA NALOŽBE  

Katastrska občina:  

Številka parcele:  

Naslov stavbe, ki se priključuje na 
MKČN: 

 

 
 

4. FINANČNA DOKAZILA  

Predračun ali račun št.:    
 
 

5. TERMINSKI NAČRT  

Začetek izvajanja naložbe (nakup 
MKČN):  

Zaključek izvajanja naložbe 
(postavitev MKČN):  

Vložitev zahtevka*(1) 
(po pridobljeni oceni):  

 
 

  

  



NAVODILO ZA IZPOLNJEVANJE OBRAZCEV 
 

Obrazec vloge je sestavljen iz petih ločenih sklopov. V prvi sklop se vpišejo osnovni podatki o 
vlagatelju, v drugi podatki o mali komunalni čistilni napravi (MKČN), v tretji podatki o njeni lokaciji, v 
četrti podatki o finančnih dokazilih nakupa in vgradnje MKČN in v peti predviden (okviren) finančni 
načrt.  

Pri zadnjem sklopu je treba upoštevati, da se za zaključek gradnje šteje takrat, ko je MKČN 
montirana, nastavljeni parametri, plačani računi ter pridobljena pozitivna ocena obratovanja MKČN s 
strani izvajalca javne službe, t. j. JKP Grosuplje, d.o.o. (Obrazec vloge za izdajo ocena obratovanja je 
objavljen na njihovi spletni strani.). Ocena obratovanja se opravi po vzpostavitvi stabilnih 
obratovalnih razmer med tretjim in devetim mesecem po prvem zagonu naprave, celotni postopek 
pridobitve ocene traja do 1 meseca. 

Obrazec vloge mora biti datiran in podpisan  s strani vlagatelja. V kolikor obrazca ne podpiše 

vlagatelj, mora biti podpisnik naveden tiskano z imenom in priimkom in navedeno mora biti tudi 

pooblastilo na osnovi katerega se podpisuje. Pooblastilo mora biti priloženo vlogi. 

 

Seznam obveznih prilog, ki jih mora vlagatelj predložiti k vlogi: 
 

1. Priloga 1: Fotokopija pravnomočnega gradbenega dovoljenja za objekt za katerega se ureja in 
vgrajuje MKČN, za objekte zgrajene pred letom 1967 pa potrdilo, da so zgrajeni pred 
navedenim letom. 

2. Priloga 2: Fotokopija predračuna ali računa za nakup, vgradnjo in postavitev male komunalne 
čistilne naprave. Upravičeni so stroški nakupa male komunalne čistilne naprave velikosti od 4 
PE do 50 PE z vključenimi stroški montaže MKČN in njenega prvega zagona z nastavitvijo 
parametrov ter sama postavitev MKČN.  

3. Priloga 3:  Izjava vlagatelja. 

4. Priloga 4: Izjava proizvajalca, da ima MKČN, ki je predmet ponudbe certifikat oziroma listino o 
skladnosti izdelka z zahtevami glede doseganja mejnih vrednostih parametrov odpadnih vod, 
kot jih predpisuje Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz malih komunalnih 
čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 98/07, 30/10) ter, da je čiščenje komunalne odpadne vode v 
MKČN, ki je predmet ponudbe, skladno z ostalimi določili 4. člena Uredbe o emisiji snovi pri 
odvajanju odpadnih vod iz malih komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 98/07, 30/10).  

V primeru, da ima proizvajalec MKČN izjave na svojih obrazcih, se lahko priloži njihove izjave. 

5. Priloga 5: Izpisek iz zemljiške knjige ali notarsko overjena služnostna pogodba, za lokacijo na 
kateri bo stal objekt. 

6. Priloga 6: V kolikor parcela na kateri se postavlja MKČN ni v lasti oz. ni v celoti v lasti vlagatelja, 
je potrebno priložiti pisno soglasje lastnika oz. solastnika zemljišča. 

7. Priloga 7:  Pooblastilo za vložitev skupinske vloge, s podpisom vseh lastnikov stavb, ki bodo 
uporabljali MKČN (Samo za vloge, kjer se za več objektov z različnimi lastniki postavi skupna 
MKČN). 

8. Priloga 8:  Skica lokacije MKČN. 
 
 
Za to stranjo se priložijo priloge po vrstnem redu. 

  



Priloga 3 

IZJAVA VLAGATELJA 
 
 
 
 

Vlagatelj (Ime in priimek):  

 
 
izjavljam, da:  
 
 
1. sem seznanjen(a) z vsebino Javnega razpisa za dodelitev nepovratnih  finančnih sredstev za 

sofinanciranje nakupa in vgradnje MKČN v Občini Dobrepolje in razpisne dokumentacije ter, da z 
njima brez kakršne koli zadržkov v celoti soglašam; 

2. so vsi v vlogi navedeni podatki popolni in verodostojni; 

3. sem seznanjen(a) s posledicami navajanja neresničnih podatkov v tej vlogi; 

4. bodo dodeljena sredstva v celoti namensko porabljena; 

5. bom investicijo za katera sem pridobil sredstva dokončal(a) v obsegu kot sem predvideval(a) v 
javnem razpisu, v nasprotnem primeru bom spremembe predhodno javil na občino; 

6. se strinjam z načinom zbiranja in obdelave podatkov, ki se uporablja za izvajanje tega razpisa in z 
objavo osnovnih podatkov projekta za potrebe obveščanja javnosti o financiranju projektov s 
strani občine; 

7. lokacija postavitve MKČN omogoča dostop in neovirano praznjenje; 

8. za namen postavitve MKČN nisem pridobil drugih javnih sredstev 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na, v ______________, dne___________                    ___________________ 
                     (Podpis vlagatelja) 

 

 
  



Priloga 4 
 

Podjetje (Naziv):  

Naslov:  

 
 
 
 

IZJAVLJAMO, 
 
 
 da ima 
 
 
______________________________________________________________________ 
navedite podatke o MKČN, ki je v ponudbi 

 
 
certifikat oziroma listino o skladnosti izdelka z zahtevami glede doseganja mejnih vrednostih 
parametrov odpadnih vod, kot jih predpisuje Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz 
malih komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 98/07, 30/10); 
 
in,  
 
da je čiščenje komunalne odpadne vode skladno z ostalimi določili 4. člena Uredbe o emisiji snovi pri 
odvajanju odpadnih vod iz malih komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 98/07, 30/10). 
 
 
 
 
 
 
Datum:______________________ 
 

Podpis in žig odgovorne osebe ponudnika MKČN: 
 
 

 
  



Priloga 6 
 
 

SOGLASJE LASTNIKA OZ. SOLASTIKA ZEMLJIŠČA 
(v primeru, da vlagatelj ni oz., da ni v celoti lastnik zemljišča) 

 
 
 
 

 
Spodaj podpisani/-a ______________________________________________________, stanujoč 
__________________________________________________________________, lastnik / solastnik 
parcele št. __________, k.o.:_________________  soglašam, da se lahko postavi MKČN na zgoraj 
navedenem zemljišču, v skladu s prijavo na javni razpis za dodelitev nepovratnih  finančnih sredstev 
za sofinanciranje nakupa in vgradnje MKČN v Občini Dobrepolje.   
 

 
 
 
 
 
Na, v _________________,  
datum ________________ 

                  Podpis lastnika / solastnika:  
  

  



Priloga 7 
 

POOBLASTILO ZA VLOŽITEV SKUPINSKE VLOGE ZA SKUPNO MKČN 
(Samo za vloge, kjer se za več objektov z različnimi lastniki postavi skupna MKČN). 

 
 
 
 
 

Spodaj podpisani/-a ______________________________________________________, stanujoč 
___________________________________________________________________, lastnik / solastnik 
stavbe na naslovu __________________________________ , ki se nahaja na parceli št. __________ 
k.o.:_________________, ki bo priključena na skupno  MKČN na parceli št. 
_______________________, k.o.:________________________, pooblaščam 
__________________________________ (ime in priimek vložnika), da se v mojem imenu in na 
vložnikov račun prijavi na Javni razpis za dodelitev nepovratnih  finančnih sredstev za sofinanciranje 
nakupa in vgradnje MKČN v Občini Dobrepolje. 

S to izjavo potrjujem priklop na skupno MKČN, ter prejem sredstev občine za namen sofinanciranja 
postavitve MKČN za zgoraj navedeno stavbo.  
  

 
 

 
 
Na, v ______________, dne___________                    ___________________ 

                  (Podpis pooblastitelja) 

 

 
  



Priloga 8 
Skica lokacije objekta: 


