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VLOGA ZA SOFINANCIRANJE INVESTICIJ V ZASEBNE VODOVODE 

NA OBMOČJU OBČINE GORENJA VAS-POLJANE ZA LETO 2017 

 

POOBLAŠČENEC VLAGATELJEV  

Ime in priimek/Naziv firme: ………………………………………………………………………….……………………………. 

Datum rojstva/matična številka: ………………………………………………………………………………………………… 

Davčna številka: ……..………………………………………………………………………………………………………………….. 

Stalno prebivališče/Sedež podjetja (ulica in kraj): ……………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Kontaktna številka: …………………………………………………………………….…............................................... 

Številka TRR: ………………………………….......  Odprt pri banki: ……………………………….…………………………. 

 

VLAGATELJI, KI  SO SOLASTNIKI VODOVODA: 

Vlagatelj 1 - Ime in priimek: …………………………………………………….………………………………………………… 

Rojen/a: …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Stalno prebivališče (ulica, kraj, poštna številka): …………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Davčna številka: ……..………………………………………………………………………………………………………………….. 

Matična številka: ……..…………………………………………………………………………………………………………………. 

Telefonska številka: …………………………………………………………………….…............................................... 

Številka TRR: …………………………………..................  Odprt pri banki: ……………………………….………………. 

Vlagatelj 2 - Ime in priimek: …………………………………………………….………………………………………………… 

Rojen/a: …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Stalno prebivališče (ulica, kraj, poštna številka): …………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Davčna številka: ……..………………………………………………………………………………………………………………….. 

Matična številka: ……..…………………………………………………………………………………………………………………. 
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Telefonska številka: …………………………………………………………………….…............................................... 

Številka TRR: …………………………………..................  Odprt pri banki: ……………………………….………………. 

Vlagatelj 3 - Ime in priimek: …………………………………………………….………………………………………………… 

Rojen/a: …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Stalno prebivališče (ulica, kraj, poštna številka): …………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Davčna številka: ……..………………………………………………………………………………………………………………….. 

Matična številka: ……..…………………………………………………………………………………………………………………. 

Telefonska številka: …………………………………………………………………….…............................................... 

Številka TRR: …………………………………..................  Odprt pri banki: ……………………………….………………. 

Vlagatelj 4 - Ime in priimek: …………………………………………………….………………………………………………… 

Rojen/a: …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Stalno prebivališče (ulica, kraj, poštna številka): …………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Davčna številka: ……..………………………………………………………………………………………………………………….. 

Matična številka: ……..…………………………………………………………………………………………………………………. 

Telefonska številka: …………………………………………………………………….…............................................... 

Številka TRR: …………………………………..................  Odprt pri banki: ……………………………….………………. 

Vlagatelj 5 - Ime in priimek: …………………………………………………….………………………………………………… 

Rojen/a: …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Stalno prebivališče (ulica, kraj, poštna številka): …………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Davčna številka: ……..………………………………………………………………………………………………………………….. 

Matična številka: ……..…………………………………………………………………………………………………………………. 

Telefonska številka: …………………………………………………………………….…............................................... 

Številka TRR: …………………………………..................  Odprt pri banki: ……………………………….………………. 
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PODATKI O VODOVODU 

Naziv oz. ime zasebnega vodovoda: …………………………………………………………………………………………………. 

 

Upravljavec vodovoda: ………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Solastniki vodovoda:  

Ime in priimek Naslov stalnega prebivališča Delež solastništva 
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Podatki o stavbah, ki jih vodovod oskrbuje: 

Zap. št.. Naslov stavbe, ki je priključena na zasebni 
vodovod, št. stavbe in k.o. stavbe 

Lastnik stavbe (ime in priimek in naslov 
stalnega bivališča) 

Število preb. 
po CRP 
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 Kraj in datum: Podpis: 

Pooblaščenec   

Vlagatelj 1   

Vlagatelj 2   

Vlagatelj 3   

Vlagatelj 4   

Vlagatelj 5   

 

Priloge: 

- Priloga 1:  Opis obstoječega stanja vodovoda  

- Priloga 2:  Opis izvedene investicije, ki je predmet vloge: poročilo o izvedeni investiciji in 

 dokazila o zaključku investicije  

- Priloga 3:  Dokazila o višini investicije  

- Priloga 4:  Kopija vodnega dovoljenja za vodni vir 

- Priloga 5: Kopija sklenjene pogodbe o upravljanju vodovodnega sistema  

- Priloga 6:  Parafiran vzorec pogodbe 

- Priloga 7: Izjava o lastništvu vodovoda 

- Priloga 8: Izjava, da v preteklih štirih letih (1.1.2012 do 31.12.2015) za zasebni  vodovod niso 

pridobili nobenih javnih sredstev 

- Priloga 9: Pooblastilo  
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PRILOGA 1 - Opis obstoječega stanja vodovoda 

Podatki o infrastrukturi zasebnega vodovoda: 

Infrastruktura 

vodovoda 

Število /dolžina (m) Zmogljivost in material 

Zajetja   

Vodohrani   

Cevovodi*   

   

   

Drugo:   

   

Legenda: * - brez hišnih priključkov, podati DN in material 

 

Kratek opis stanja vodovoda: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
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PRILOGA 2 -  Opis izvedene investicije, ki je predmet vloge: 

Priloži se poročilo o izvedeni investiciji in dokazila o zaključku investicije (projektna 

dokumentacija, uporabno dovoljenje, fotografije delov vodovoda, ki je predmet investicije in 

te vloge). 
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PRILOGA 3 - Dokazila o višini investicije 

Priloži se originalne račune izvedenih del in s situacijami po izvajalcih.  

V primeru, da vlagatelji želijo, da se deleži subvencije izplačajo vlagateljem po različnih 

deležih, je pri tej prilogi vlogi potrebno prilogi priložiti še sporazum vlagateljev z navedbo 

deležev za razdelitev  subvencije po vlagateljih. Če ta ni priložen, se smatra, da so deleži med 

vlagatelji enaki. 
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PRILOGA 4 - Kopija vodnega dovoljenja za vodni vir 

Priloži se kopijo vodnega dovoljenja za vodni vir.  
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PRILOGA 5 - Kopija sklenjene pogodbe o upravljanju vodovodnega sistema: 

V primeru, da mora imeti vodovodni sistem na podlagi državnih predpisov določenega upravljavca, se 

le-ta predloži. 
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PRILOGA 6 - Vzorec pogodbe: 

Vzorec pogodbe se parafira. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

OBČINA  GORENJA VAS - POLJANE, Poljanska cesta 87, 4224 GORENJA VAS (davčna št.: 

SI63943026, matična št.: 588326100, ki jo zastopa župan Janez Milan Čadež, v nadaljevanju Občina 

 

In 

 

______________________________________________________________ (Davčna številka: 

_______________, EMŠO:_______________), v nadaljevanju upravičenec  

 

sklenejta in dogovorita naslednjo 

 

POGODBO 

o sofinanciranju investicij v zasebne vodovode  

1. člen 

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata: 

- da je sofinanciranje zasebnih vodovodov urejeno s Pravilnikom o sofinanciranju investicij v 

zasebne vodovode na območju Občine Gorenja vas-Poljane (Uradni list RS, št. 48/2016, v 

nadaljevanju Pravilnik), 

- da je Občina objavila Javni razpis za sofinanciranje investicij v zasebne vodovode na območju 

občine Gorenja vas-Poljane za leto 2017, 

- da se je upravičenec na zgoraj navedeni razpis za sofinanciranje zasebnega vodovoda 

pravočasno prijavil z vlogo z dne ____________, 

- da je Občina na podlagi odločbe št. _________ z dne _________ (v nadaljevanju Odločba) 

dodelila upravičencem sredstva za izvedbo investicije, ki je navedena v vlogi upravičencev, 

- da so sredstva za subvencijo zagotovljena v proračunu ….. na proračunski postavki 427 

Sofinanciranje zasebnih vodovodov. 

 

2. člen 

Občina bo projekt sofinancirala v višini največ višini 25 % zaključne vrednosti investicije brez DDV, kot 

bo dokazana z originalnimi računi, vendar ne več kot 10.000 EUR brez DDV na investicijo.  

Odobreni predvideni znesek sofinanciranja za investicijo ____________________ v zasebni vodovod 

_______________________________ znaša po Odločbi  _______________ EUR, od tega se izplača 

upravičencu _____________ EUR.  
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 Odobrena sredstva bo Občina nakazala upravičencu najkasneje do ______________ in sicer na 

prejemnikov račun št. ________________, odprt pri banki ____________________________. 

Prejemniku se sredstva nakažejo iz proračunske postavke 427 Sofinanciranje zasebnih vodovodov.  

Prejemnik bo sredstva prejel v enkratnem znesku. 

 

3. člen 

Upravičenec se zaveže, da bo Občini za namen nadzora omogočil dostop do zasebnega vodovoda in 

sicer v roku 3 dni po predhodni pisni najavi. Nadalje se zavezuje podati vsa potrebna pojasnila glede 

investicije, ki je predmet dodelitve subvencije po tej pogodbi in zanje predložiti morebitno potrebna 

dokazila. 

Upravičenec se zaveže, da bo Občini v roku 15 dni po prejemu zahtevka vrnili vsa sredstva iz 2. člena 

te pogodbe, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od prejema sredstev dalje, v primeru, da se v 

okviru nadzora ugotovi, so bila izplačana sredstva subvencije izplačana na podlagi neresničnih 

podatkov.  

4. člen 

Pogodbeni stranki bosta spore iz te pogodbe reševali sporazumno, če to ni mogoče, je za reševanje 
sporov pristojno okrajno sodišče v Škofji Loki. 

5. člen 

Ta pogodba stopi v veljavo, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki. 

6. člen 

Pogodba je sestavljena v ______ (__) enakih izvodih, od katerih prejme Občina dva (2) izvoda in vsak 

upravičenec en (1) izvod. 

 

Kraj in datum:  ______________    Kraj in datum: _______________ 

 

Upravičenec                     Občina Gorenja vas-Poljane 

____________________________                     Milan Janez Čadež 

                                 Župan 
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PRILOGA 7 – Izjava o lastništvu vodovoda: 

 

 

Spodaj navedeni solastniki vodovoda _________________________ se s to izjavo izjavljamo, da je 

lastništvo vodovoda _______________________ na dan ________________ kot sledi:  

Ime in priimek  
naslov stalnega prebivališča 

EMŠO Delež 
solastništva 
(%) 

Lastnoročen podpis 
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PRILOGA 8 – Izjava, da v preteklih štirih letih (1.1.2012 do 31.12.2015) za 

zasebni  vodovod niso pridobili nobenih javnih sredstev: 

 

Spodaj navedeni solastniki vodovoda ___________________________  s to izjavo izjavljamo, da v 

obdobju od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2015 za vodovod ___________________________nismo pridobili 

nobenih javnih sredstev oz. se na navedenem vodovodu niso izvajala investicijska in vzdrževalna 

dela, ki bi bila financirana z javnimi sredstvi.  

 

Ime in priimek  
naslov stalnega prebivališča 

EMŠO Delež 
lastništva 
(%) 

Lastnoročen podpis 
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PRILOGA 9 – Pooblastilo 

Pooblastilo se priloži, če upravičence v postopku dodelitve sredstev zastopa pooblaščenec  

vlagateljev ali upravljavec. Za upravljavca se lahko priloži tudi pogodbo o upravljanju zasebnega 

vodovoda, če iz nje izhaja, da za vodovod izvaja za vodenje in izvajanje investicij. 


