
 

 

JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV SREDSTEV 
FINANČNE POMOČI ZA NAKUP IN 
VGRADNJO MALIH (INDIVIDUALNIH  ALI 
SKUPINSKIH) ČISTILNIH NAPRAV ZA 
KOMUNALNE ODPADNE VODE  V LETU 
2018 

 
 



 Občina Mirna Peč, Trg 2, 8216 Mirna Peč  

 Tel. 07/393 61 00, fax: 07/393 61 07, e-mail: obcina.mirnapec@siol.net, www.mirnapec 

VLOGA 

Za dodelitev sredstev finančne pomoči za nakup in vgradnjo malih (individualnih ali 

skupinskih) čistilnih naprav za komunalne odpadne vode 

1. Osebni podatki vlagatelja: 

Priimek in ime: ……………………………………………………………………………. 

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

Stalno prebivališče (ulica in kraj): …………………………………………………………. 

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

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

2. Podatki o objektu/ih: 

a)  PODATKI O OBSTOJEČEM OBJEKTU, KI SE OPREMLJA Z MKČN 

naslov: 
 

katastrska občina: 

 

parcelna številka: 
 

ustrezno obkroži in dopolni   a)  ali  b) : 

a)  objekt zgrajen leta: 
 

št. gradbenega dovoljenja: 
 

b)  objekt zgrajen pred letom 1967 
 

 

b)  PODATKI O MKČN 

proizvajalec: 

   

tip: 

   

način čiščenja: 

 

   

lokacija vgradnje MKČN -   

katastrska občina in parcelna 

številka zemljišča:   

 

mailto:obcina.mirnapec@siol.net


3. Število oseb prijavljenih na naslovu/ih*:……………………………………………… 

4. Obvezne priloge: 

- Predračun (ali račun, če je mala komunalna čistilna naprava že vgrajena) izdelan skladno z 

razpisnimi pogoji s popisom del in materiala ter odgovorno osebo za izvedbo del; 

- Izjavo lastnika nepremičnine, da je seznanjen z vrsto in obsegom del na objektu; 

- Izjavo izvajalca oziroma dobavitelja, da bo oziroma je opravil poseg skladno z veljavnimi 

predpisi; 

- Certifikat oziroma listina o skladnosti izdelka z zahtevami glede mejnih vrednosti parametrov 

odpadnih vod; 

- Poročilo o prvih meritvah  MKČN v skladu s predpisom, ki ureja prve meritve in obratovalni 

monitoring odpadnih voda, 

- Izjava o ustreznosti MKČN (JP Komunala Novo mesto) 

*v primeru novogradenj se upoštevata dve osebi za bodoče stanovanjske objekte in ena oseba 

za zidanice, v kolikor vlagatelj ne predloži drugih ustreznih dokazil o številu oseb, ki bodo 

prebivale v novem objektu. 

 

Znesek investicije: ……………………………………………………EUR brez DDV. 

 

 

Podpis:………………………………..                 Datum:………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IZJAVA LASTNIKA NEPREMIČNINE 

 

Priimek in ime: ……………………………………………………………………… 

Rojen – datum in kraj: ………………………………………………………………. 

Stalno bivališče (ulica in kraj): ……………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………. 

Telefonska št.: ………………………………………………………………………. 

 

Kot lastnik nepremičnine na naslovu ………………………………………………… na 

parceli št. K.O. ……………………………………. Vpisani v zemljiški knjigi ali E knjigi 

sodišča v …………………….…………………………………….. pod vložno številko 

……………………………………………………………………………. 

Skladno z določili javnega razpisa Občine Mirna Peč za dodelitev sredstev finančne pomoči 

za nakup in vgradnjo malih (individualnih ali skupinskih) čistilnih naprav za komunalne 

odpadne vode, se strinjam, da bodo oziroma so bila na zgoraj navedeni nepremičnini izvedena 

vsa dela, skladna z nameni iz razpisa Občine Mirna Peč. 

 

 

 

Kraj in datum:……………                 Podpis lastnika nepremičnine:……………………. 

 



 

IZJAVA DOBAVITELJA/IZVAJALCA 

 

Naziv: ………………………………………………………………………………… 

Sedež: ………………………………………………………………………………… 

Investitor: ……………………………………………………………………………… 

Naslov objekta ali investitorja: ……………………………………………………….. 

Odgovorna/ kontaktna oseba izvajalca: ………………………………………………. 

Izjavljamo, da je priloženi predračun oziroma račun za dobavo in montažo male čistilne 

naprave izdelan skladno s predpisi in javnim razpisom Občine Mirna Peč za dodelitev 

sredstev finančne pomoči za nakup in vgradnjo malih (individualnih ali skupinskih) čistilnih 

naprav za komunalne odpadne vode ter, da bodo vse dobave opreme in dela potekale skladno 

z veljavno zakonodajo. Predračun zajema vse potrebno za normalno obratovanje opreme. 

Občina Mirna Peč ima pred izplačilom sredstev pravico preveriti namensko porabo sredstev. 

 

 

 

Datum: ……………   Žig:   Podpis: ……………………… 



IZJAVA O ZAKLJUČKU NALOŽBE 

 

 

 

Podpisana ………………………………………………………………… kot investitor in 

………………………………………….. kot dobavitelj/izvajalec del pod materialno in 

kazensko odgovornostjo izjavljava, da so bila dne ………………….. zaključena vsa dela in 

dobavljena vsa oprema po predračunu št. …………………….., ki je bil podlaga za dodelitev 

finančne pomoči za nakup in vgradnjo male čistilne naprave in sklenitev pogodbe št. 

……………………………………………………………. 

Kot dokazilo o zaključku del in porabljenih sredstvih dela in materiala so priložene kopije 

računov za dobavljeno opremo in opravljena dela. 

V primeru, da je skupni znesek računov za dobavljeno opremo in opravljeno delo nižji od  

predračunske vrednosti, se nakaže procent od zneska razvidnega iz računa. V primeru, da je 

skupni znesek višji od proračunske vrednosti, se nakaže pogodbena vrednost. 

 

Datum:         Datum in žig: 

Investitor:         Izvajalec: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

IZJAVA O USTREZNOSTI MALE ČISTILNE NAPRAVE 

   

 

Komunala Novo mesto d.o.o., kot izvajalec javne službe izjavlja, da ima mala komunalna 

čistilna naprava (MKČN), katerega upravljavec je 

…………………………….............…………, pri stanovanjskem objektu na lokaciji 

………………………….…………, parc. št……………, k.o.……….………, ustrezne prve 

meritve (analizne izvide) opravljene s strani akreditiranega laboratorija, skladno z zahtevami 

glede doseganja mejnih vrednostih parametrov odpadnih vod, kot jih predpisuje Uredba o 

odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, 98/2015). 

MKČN dosega predpisane učinke čiščenja za pripadajočo aglomeracijo oz. pripadajoče 

območje, parameter onesnaženosti – kemijska potreba po kisiku (KPK) < 200 mg/L. 

Lokacija postavitve omogoča dostop in neovirano praznjenje. 

 

 

USTREZNOST PRVIH MERITEV (Poročilo o prvih meritvah)     DA           NE 

 

 

Datum…………………………… 

 

                                                    (Žig)                         Komunala Novo mesto d.o.o. 



 

 

PRILOŽITI :  

1. Certifikat oziroma listina o skladnosti izdelka z zahtevami glede 

mejnih vrednosti parametrov odpadnih vod; 

 

 

2. Poročilo o prvih meritvah  MKČN v skladu s predpisom, ki ureja 

prve meritve in obratovalni monitoring odpadnih voda (Priloga 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Z  A  H  T  E  V  E  K  
ZA IZPLAČILO FINANČNIH SREDSTEV S POROČILOM O IZVEDENIH AKTIVNOSTIH 

 

 

Upravičenec_________________________________________________________________ 
(ime in priimek, naslov) 

 

v skladu s pogodbo o dodelitvi sredstev  št. _______________, z dne _______________, 

vlagam zahtevek za nakazilo sredstev za izvedbo ukrepa (navesti točen namen iz 

pogodbe): 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________  

  

v znesku__________________________  z besedo____________________________EUR.  

 

Prosim, da navedeno vsoto nakažete na  moj osebni račun, naveden v vlogi. 

 

K zahtevku prilagam naslednje dokumente/dokazila (priložiti glede na namen): 

 

1. originalni račun,  

2. izjava o zaključku naložbe 

3. Fotografija 
 

 

POROČILO O IZVEDENIH AKTIVNOSTIH (kratek opis izvedene aktivnosti/ukrepa): 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Datum: _________________ 

 

                                                                                                          Podpis upravičenca: 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

IZPOLNI STROKOVNA SLUŽBA OBČINE MIRNA PEČ 

 

 

Dokazila so skladna s sklepom in pogodbo: 

 

DA                                                    NE 

 

 

Zahtevek je popoln: 

 

DA                                                     NE 

 

 

 

Odobreno izplačilo finančnih sredstev v višini ______________________   EUR.  

 

 

 

Datum: ________________ 

 

 

                                                                                                 Podpis strokovnega delavca: 
 


