
VLOGA 
na javni razpis o dodeljevanju nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo malih 
komunalnih čistilnih naprav (MKČN) v občini Gorenja vas – Poljane za leto 2017 

1. Vlagatelj

1.1 Ime in priimek:

1.2 Naslov stalnega prebivališča:

1.3  Pošta in poštna številka:

1.4 Telefonska številka:  Opomba:

1. 1 Upravičenec (lastnik MKČN)

1.1 Ime in priimek:

1.2 Naslov stalnega prebivališča:

1.3  Pošta in poštna številka:

1.4 Davčna številka: 1.5 EMŠO: 

1.6 Številka tekočega računa: 1.7 Nazvi banke :

1.7 Telefonska številka: Opomba:

2. Mala komunalna čistilna naprava (MKČN)

2.1 Naziv in tip:

2.2 Leto izdelave:

2.3 Leto vgradnje:

2.4 Pričetek obratovanja:

2.5 Lokacija vgradnje - zemljiška parcela št.:                          , k.o:

2.6 Datum izdaje ocene obratovanja:

3. Podatki o stanovanjskih stavbah iz katerih se odvaja odpadna voda na MKČN

Zap. št. 3.1 Naslov : 3.2 Lastnik / -i (ime in priimek ter naslov stalnega prebivališča):
3.3 Število 

prebivalcev*:

Opomba:* Vpisati število prebivalcev s stalnim prebivališčem.

Navodilo:  Izpolniti vse podatke vloge. Podatke vpisati z velikimi tiskanimi črkami. V kolikor je MKČN v lastništvu več kot enega lastnika, vsi 

lastniki vložijo vlogo na način, da vsak izpolni po en obrazec vloge.

 
 

OBVEZNE PRILOGE VLOGE: 

– PRILOGA 1 -  Ocena obratovanja MKČN oz. Poročilo o pregledu MKČN z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE 

– PRILOGA 2 - Pogodba o upravljanju  

– PRILOGA 3 – Gradbeno dovoljenje za stanovanjski objekt in pravica graditi za MKČN;  

– PRILOGA 4 - Dokazilo o lastništvu MKČN; 

– PRILOGA 5 - Izjava o lastništvu, podatkih in o sofinanciranju MKČN; 

– PRILOGA 6 - Pooblastilo, če vlagatelj ni upravičenec po Pravilniku; 

– PRILOGA 7 – Parafiran vzorec pogodbe. 

– PRILOGA 8 – Dogovor med upravičenci. 

 

 

Kraj in datum: …………………………….   Podpis: ………………………………………



 

 

 

 

PRILOGA 1 -  Ocena obratovanja MKČN in pregledna situacija 

 

Ocena obratovanja mora biti veljavna in izdana s strani pristojnega izvajalca javen službe 

odvajanja in čiščenja komunalnih in padavinskih voda (Občina Gorenja vas-Poljane, režijski 

obrat). 

 

 

 



 

 

PRILOGA 2 - Pogodba o upravljanju MKČN 

 

 

 

Pogodba o upravljanju MKČN se priloži, če upravičenec ni upravljavec  MKČN ali je MKČN 

v lasti več upravičencev oziroma oseb (pogoj iz razpisa pod točko 3., g) 



 

 

PRILOGA 3 – Gradbeno dovoljenje za stanovanjski objekt in pravica graditi za MKČN 

 
Gradbeno dovoljenje se priloži le za stanovanjski objekt, če je objekt zgrajen po 31.12.1967. 

 

Pravica graditi za MKČN se priloži, če se MKČN gradi na parceli, ki ni v lasti upravičenca. 

Priložiti tudi soglasja za posege v varovano območje, če se z gradnjo posega v navedena območja. 



 

 

 

PRILOGA 4 – Dokazilo/-a o lastništvu MKČN (račun) 

 

 



 

 

PRILOGA 5 – Izjava o lastništvu, podatkih in  o sofinanciranju MKČN 

 

 

 

V primeru, da je MKČN v lasti več upravičencev izpolni izjavo vsak upravičenec. 

 

 

 
 

 

Spodaj podpisani …………………………………………, enotna matična številka občana (EMŠO) 

……………………………, s stalnim prebivališčem …….…………………………………………., 

 

 

 

I Z J A V L J A M, 

 

 

 

– da sem lastnik MKČN v deležu …….%,  

– da so vsi v vlogi in njenih prilogah navedeni podatki točni, 

– da za vgradnjo MKČN še nisem prejel nikakršnih nepovratnih sredstev v drugih razpisih s strani 

države ali drugih virov in hkrati nisem v fazi pridobivanja, 

– da sem seznanjen in se strinjam s pogoji iz javnega razpisa o dodeljevanju nepovratnih finančnih 

sredstev za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav (MKČN) v občini Gorenja vas – Poljane 

za leto 2017, 

– da soglašam, da lahko občina zbira osebne podatke za obdelavo te vloge. 

 

 

Kraj in datum: ……………………….   Podpis: ………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PRILOGA 6 - Pooblastilo, če vlagatelj ni upravičenec po Pravilniku. 

 

 
 

Podatki o pooblastitelju: 

 

Ime in priimek: …………………………………… 

Naslov: ……………………………………………. 

…………………………………………………….. 

 

 

Kraj in datum: ………………………. 

 

 

 

POOBLASTILO 
 

 

Spodaj podpisani …………………………………………, enotna matična številka občana (EMŠO) 

……………………………, s stalnim prebivališčem …….………………………………………….,  

pooblaščam ………………………………………………, enotna matična številka občana (EMŠO) 

……………………………, s stalnim prebivališčem …….…………………………………………., da 

v mojem imenu vloži vlogo na javni razpis o dodeljevanju nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo 

malih komunalnih čistilnih naprav (MKČN) v občini Gorenja vas – Poljane za leto 2017. 

 

 

 

 

      Ime in priimek in podpis pooblastitelja: 

 

      …………………………………………………. 

      ………………………………………………… 

 

 

Ime in priimek in podpis pooblaščenca: 

 

…………………………………………………. 

………………………………………………… 



 

 

PRILOGA 7 -  Vzorec pogodbe 

 

Vzorec pogodbe se izpolni in parafira (podpiše) ter priloži vlogi. 

 

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 Prejemnik  

 

skleneta  

 

POGODBO št.  ________________ 

O SUBVENCIONIRANJU IZGRADNJE  

male komunalne čistilne naprave v letu 2017 

 

1. člen 

Pogodbeni stranki ugotavljata: 

 da se je Prejemnik z vlogo št. ________ prijavil na javni razpis za subvencioniranje izgradnje 

malih komunalnih čistilnih naprav v letu 2017 s pravočasno in popolno vlogo, ki se nanaša na 

_________________________, zemljiška parcelna št. ______, k.o. __________, 

 da Pravilnik o dodeljevanju nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo malih komunalnih 

čistilnih naprav v občini Gorenja vas-Poljane (Ur. l. RS št. 121/2003, 23/2011 in 22/2013, v 

nadaljevanju Pravilnik) v 8. členu določa maksimalno višino subvencije v višini največ 150 

evrov na populacijsko enoto (PE), 

 da je za malo komunalno čistilno napravo tip_________________, proizvajalec ___________ 

nazivna zmogljivost čiščenja ____ (v nadaljevanju MKČN), 

 da se v skladu s Pravilnikom višina subvencije dodeli upravičencu v odvisnosti nazivne 

zmogljivosti  MKČN, 

 da je Prejemnik lastnik in upravljavec MKČN ali je Prejemnik MKČN dal v upravljanje 

_________________ s Pogodbo__________________, št.__________, z dne__________, 

 da se MKČN nahaja na območju Občine Gorenja vas-Poljane, ker se do konca leta 2017 ne 

načrtuje zgraditi javne kanalizacije, 

 da je Občina izdala Sklep št.________ z dne_________ v katerem je določen znesek 

nepovratnih sredstev (subvencije) v višini ___________ evrov.  

       

2. člen 

Pogodbena vrednost subvencije, ki ga Občina izplača  Prejemniku znaša ________ evrov.   

Sredstva Občina nakaže Prejemniku iz proračunske postavke 857 – Male čistilne naprave. 

Odobrena sredstva bo Občina nakazala prejemniku najkasneje v 15 dneh po podpisu te pogodbe na 

prejemnikov račun št. ________________, odprt pri banki ____________________________. 

Prejemnik bo sredstva prejel v enkratnem znesku. 



 

      3. člen  

Prejemnik subvencije se zavezuje: 

 da bo MKČN  obratovala skladno z navodili in predpisi ter bo zagotavljal sredstva za njeno 

nemoteno obratovanje,  

 da bo zagotavljal redno in izredno vzdrževanje MKČN, 

 da bo vodil obratovalni dnevnik skladno navodili proizvajalca in predpisi, 

 da bo hranil dokumentacijo o opravljenih delih na MKČN, podatke o ravnanju z blatom in podatke 

o izrednih dogodkih, ki nastanejo zaradi drugačne sestave odpadne vode, okvar ali prekinitev 

obratovanja MKČN in podobnih posegov, ter času njihovega trajanja (12. člen Uredbe), 

 da bo Občino Gorenja vas-Poljane obvestil v primeru sprememb pri obratovanju  čistilne naprave 

in odvajanju odpadnih vod, 

 da bo odpadno blato redno skladno s predpisi redno oddajal izvajalcu gospodarske javne službe, 

 da bo dovolil in omogočil ogled male čistilne naprave  skupinam v predhodno najavljenih  in 

dogovorjenih terminih.  

Prejemnik odgovarja in se zaveže, da bo Občini v roku 8 dni od prejema poziva vrnil sredstva iz 2. 

člena te pogodbe, skupaj  z zakonitimi zamudnimi obrestmi, v primeru: 

 navedbe netočnih podatkov v prijavi (vlogi), 

 neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti iz 3. člena. 

 

4. člen 

Vse morebitne spore, ki bi lahko nastali iz te pogodbe, rešuje pristojno sodišče v Škofji Loki.  

 

      5. člen 

Pogodba začne veljati z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki. 

 

      6. člen 

Pogodba je sestavljena v dveh enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po en 

izvod. 

 

V Gorenji vasi,__________________   

 

Prejemnik:                      Župan Občine Gorenja vas - Poljane  

____________                                   Janez Milan Čadež 



 

PRILOGA 8 – Dogovor med upravičenci 

 

 
Dogovor priložite le v primeru, če je MKČN v solastništvu več upravičencev ( kot npr: V MKČN se 

čistijo odpadne vode iz več stanovanjskih objektov, katerih lastniki so različni ali se v MKČN čisti 

odpada voda iz večstanovanjskega objekta).  

 

Solastniki se z dogovorom med upravičenci sporazumejo v kakšnem deležu posamezni upravičenec 

vlaga vlogo za nepovratna sredstva. 

 


