
OBRAZEC VLOGE ZA SOFINACIRANJE MKČN 2018 

 

Vlagatelj: _______________________________________________________ 

Naslov:_________________________________________________________ 

Telefon/mail:____________________________________________________ 

Davčna številka: _________________________________________________ 

TRR: ___________________________________________________________ 

 

VLOGA ZA SOFINANCIRANJA NAKUPA IN VGRADNJE MALE KOMUNALNE ČISTILNE 

NAPRAVE 2018 

 

Vgradnja MKČN se predvideva na nepremičnini, parc.št. _____________________ k.o. 

_________________________, ki je v lasti ________________________________. 

 

Na naslovu vgradnje MKČN smo stalno prijavljeni sledeči člani skupnega gospodinjstva: 

ime, priimek, EMŠO 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________. 

Vlagatelj se zavezujem, da bom skladno z dokončnim sklepom o financiranju izvedel 

investicijo in najkasneje do dne 10.11.2018 vložil zahtevek za sofinanciranje z dokazili o 

izvedbi. 

Pooblaščam Občino Rogaška Slatina, da si podatek o legalnosti gradnje objekta pridobi iz 

uradnih evidenc. 

Izjavljam, da nisem pridobil drugih nepovratnih sredstev za sofinanciranje istega predmeta 

razpisa. 

Predviden znesek investicije za nakup in vgradnjo naprave bo znašal          EUR, prilagam 

predračun (opcijsko). 

Podpis vložnika:  



Priloge:  

 parafiran vzorec Pogodbe o sofinanciranju MKČN 2018, 

 zemljiškoknjižni izpisek za nepremičnino, kjer se bo naprava vgrajevala, 

 dokazilo o osebah, prijavljenih v skupnem naslovu na objektu, kjer se bo naprava 

vgrajevala, 

 gradbeno dovoljenje za objekt oz. izjavo, da je bil zgrajen pred leto 1967. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VZOREC POGODBE MKČN 2018 

Občina Rogaška Slatina, Izletniška ulica 2, Rogaška Slatina, (matična številka: 5883946, davčna 

štev.: SI 84699825) ki jo zastopa župan, mag. Branko KIDRIČ 

(v nadaljevanju: Občina Rogaška Slatina) 

in 

upravičenec  3250 Rogaška Slatina, EMŠO:  , davčna številka:  __________________________  

(v nadaljevanju: upravičenec) 

so sklenili in dogovorili naslednjo 

POGODBO  

o sofinanciranju nakupa in vgradnje male komunalne čistilne naprave 

1. člen 

 

Pogodbene stranke uvodoma ugotavljajo: 

- da je občina objavila Javni razpis za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za namen nakupa in 

vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav v občini Rogaška Slatina v letu 2018, 

- da je upravičenec pravočasno oddal vlogo za sofinanciranje nakupa in vgradnje skupne male 

komunalne čistilne naprave, na parc.št.   , 

- da je bil upravičencu na podlagi popolne  vloge  izdan sklep o dodelitvi sredstev št.     z dne  , ki je 

postal dokončen dne .  

2. člen 

Upravičenec bo vgradil malo komunalno čistilno napravo za gospodinjstvo na naslovu                    

Rogaška Slatina, kjer so stalno prijavljeni            člani gospodinjstva. 

3. člen 

Upravičenec se zavezuje, da: 

- bo dodeljena sredstva porabil izključno za nakup in vgradnjo  male komunalne čistilne naprave, 

navedene v 2. členu te pogodbe, 

- bo glede obratovanja male čistilne naprave upošteval veljavne predpise in strokovna napotila 

upravljalca komunalne infrastrukture, javnega podjetja OKP Rogaška Slatina d.o.o., 

- bo predstavnikom javnega podjetja OKP Rogaška Slatina in Občini Rogaška Slatina omogočil 

kontrole vgrajene MKČN na lokaciji vgradnje, 

- bo dokumentacijo, ki je določena z javnim razpisom in to pogodbo, hranil še najmanj 5 let po 

izplačilu sredstev. 

4. člen 

Občina se zaveže, da bo v upravičencu nakazala sredstva v višini do 50 % upravičenih stroškov za 

nakup in vgradnjo male komunalne čistilne naprave oz. sredstva največ v višini 1000 EUR 30. dan od 

prejema popolnega zahtevka za izplačilo na transakcijski račun upravičenca, št.  0,  odprt pri  banki, 

po izvedeni vgradnji in priklopu naprave.  

 

Po šestih mesecih delovanja naprave je upravičenec zavezan upravnemu organu dostaviti še oceno 

delovanja, ki jo izdela javno podjetje. 
Sredstva za izplačilo se zagotovijo iz proračunske postavke 15018 Male komunalne čistilne naprave. 



 
 

5. člen 
Upravičenec  je najkasneje do dne 10.11.2018 zavezan posredovati naslednje dokumente za črpanje 

sredstev: 

- zahtevek, ki je priloga te pogodbe, 

- zapisnik o pregledu vgrajene naprave, ki ga opravita predstavnik OKP Rogaška Slatina d.o.o. in 

lastnik naprave 

- certifikat oz. listino o skladnosti male čistilne naprave z zahtevami glede doseganja mejnih 

vrednosti 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). 

- dokazila o poravnanih stroških izgradnje (fotokopijo plačanega računa in potrdila o plačilu). 

6. člen 

V primeru, da na podlagi javnega razpisa dodeljena sredstva niso bila porabljena skladno s pogoji 

javnega razpisa (ali da prejemnik po 6 mesecih ne dostavi ocene delovanja), se jih prejemnik zaveže 

vrniti na transakcijski račun Občine Rogaška Slatina, in sicer skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi 

od dneva nakazila sredstev s strani občine do dneva vračila sredstev. 

7. člen 

Pogodbeni stranki bosta morebitne spremembe in dopolnitve te pogodbe dogovorili v pisni obliki s 

sklenitvijo aneksa k tej pogodbi. 

8. člen 

Pogodbeni stranki bosta morebitne spore uredili sporazumno. Če v tem ne uspeta, rešuje spore, ki 

izvirajo iz te pogodbe, krajevno in stvarno pristojno sodišče. 

9. člen 

Pogodba je sklenjena v treh (3) enakih izvodih, od katerih prejme občina dva (2) izvoda, enega (1) 

pa upravičenec. 

10. člen 

Pogodba stopi v veljavo z dne podpisa obeh pogodbenih strank. 

Številka:  354-0004/2018 

Kraj in datum: Rogaška Slatina, dne 

                  Upravičenec:  

                         Občina Rogaška Slatina: 

     mag. Branko Kidrič, župan 

 

 


