
 

 

VLOGA 
za sofinanciranje izgradnje malih čistilnih naprav v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici, v letu 2018 

 

1. PODATKI O VLAGATELJU: 

Priimek in ime:_____________________________________________________________ 

 

Naslov (stalno prebivališče):___________________________________________________ 

 

Telefonska številka:__________________________________________________________ 

 

EMŠO: _________________________  Davčna številka_________________________ 

 

Številka TRR: ______________________________________________________________ 

 

2. PODATKI O MALI ČISTILNI NAPRAVI 

 

Število priključenih stanovanjskih enot ________________________ 

 

Naslovi priključenih stanovanjskih enot 

_________________________________________________ 

 

_________________________________________________ 

 

_________________________________________________ 

 

Parcelne številke na katerih je zgrajena mala čistilna naprava_____________ K.O._________ 

 

3. PRILOGE (obkrožite številke prilog, ki jih prilagate): 

K vlogi je potrebno priložiti: 

1. Dokazila o plačilu (računi…). 

2. Izjavo vlagatelja, da za izgradnjo male čistilne naprave, ki je predmet vloge, ni prejel 

sofinancerskih sredstev iz drugih javnih virov, oziroma v primeru, da jih je prejel, 

dokazilo o višini prejetih sredstev iz drugih javnih virov  (obrazec je priloga vloge). 

3. Dokazilo o stalnem prebivališču vlagatelja, oz. pooblastilo vlagatelja, da lahko 

potrdilo o stalnem prebivališču pridobi upravni organ (obrazec pooblastila je priložen 

vlogi). 

4. Dokazilo o lastništvu zemljišča oz. pooblastilo vlagatelja, da lahko upravni organ 

preveri lastništvo z vpogledom v uradne evidence (obrazec pooblastila je priložen 

vlogi), ali dokazilo o pravici gradnje. 

5. Dokazilo, da je objekt k kateremu se je zgradila mala čistilna naprava, zgrajen v 

skladu z veljavnimi predpisi s področja gradnje (gradbeno dovoljenje, oz. dokazilo ali 

izjavo, da je bil objekt zgrajen pred letom 31.12.1967). 

6. V kolikor je na malo čistilno napravo priključenih več stanovanjskih enot – 

pooblastilo vseh lastnikov stanovanjskih enot vlagatelju, da vloži vlogo na ta razpis. 



7. Izjavo o lastnostih MKČN (Za vse tipske male čistilne naprave). 

8. Ustrezen izvid prvih meritev na iztoku MKČN, pooblaščenega izvajalca monitoringa 

odpadnih vod, rezultati katerega morajo biti v okviru mejnih vrednosti. 

9. Vodno soglasje, izdano za MKČN. V primeru da je bila gradnja male komunalne 

čistilne naprave predvidena že v projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja za 

stanovanjski objekt k kateremu je zgrajena in to izhaja iz gradbenega dovoljenja, 

vodnega soglasja ni potrebno prilagati. 

 

 

V _______________________, dne________________ 

 

 

VLAGATELJ: 

 

__________________________ 

podpis  

  



IZJAVA VLAGATELJA 

 

Spodaj podpisani                                                                                         , 

naslov                                                                                               

 

izjavljam, 

 

da za izgradnjo male čistilne naprave, ki je predmet vloge NISEM / SEM (ustrezno obkrožite) 

pridobil finančnih sredstev iz drugih javnih virov (javni razpisi ali drugi državni viri ali mednarodnih 

viri) oziroma koliko sredstev iz teh virov sem že pridobil;  

 

Pridobljena sredstva iz drugih javnih virov (izpolniti le v primeru, da so bila sredstva pridobljena): 

Vir:________________________________________________ 

Znesek:_____________________________________________ 

Datum: prejetja______________________________________ 

 

Priloga, dokazilo (sklep ali odločba o dodelitvi sredstev iz drugega javnega vira)          DA       NE 

 

 

Datum in kraj : ……………………………… 

Podpis vlagatelja:       

      

  

……………………………………………… 

  



POOBLASTILO VLAGATELJA 

 

Za potrebe dodelitve sredstev na javnem razpisu za sofinanciranje izgradnje malih čistilnih 

naprav v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici soglašam, da potrdilo o stalnem prebivališču 

vlagatelja, ki je v postopku potrebno, pridobi upravni organ sam. 

 

 

Podpis vlagatelja:___________________________ 

 

 

 

 

 

 

POOBLASTILO VLAGATELJA 

 

Za potrebe dodelitve sredstev na javnem razpisu za sofinanciranje izgradnje malih čistilnih 

naprav v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici soglašam, da glede lastništva zemljišča upravni organ 

opravi vpogled v uradno evidenco. 

 

 

Podpis vlagatelja:___________________________ 

 


