
Obr. 1 PRIJAVNI OBRAZEC 

 

Za sofinanciranje nakupa in vgradnje male komunalne čistilne 

naprave v občini ZREČE v letu 2023 

 

I. OSNOVNI PODATKI O VLAGATELJU 

 

 

Priimek in ime:  

Davčna številka vlagatelja:   

Stalno prebivališče (ulica in kraj):  

Številka TRR:   

Račun odprt pri banki:   

Telefon:  

e-mail:  

 

II. PODATKI O OBJEKTU oz. OBJEKTIH PRI KATEREM SE BO VGRADILA 

INDIVIDUALNA ČISTILNA NAPRAVA (pri združenju več gospodinjstev 

tabelo večkrat kopirat): 

 

Naslov objekta: 

Vrsta objekta:_____________________________________________ 

Lokacija vgradnje MKČN: parc. št. k.o. 

 

Ustrezno obkrožite in dopolnite:  

a) Objekt je bil zgrajen leta:____________________ 

b) Objekt je bil zgrajen pred letom 1967 

 

Izjavljam, da je stanovanjski objekt legalno zgrajen. Pooblaščam Občino ZREČE, 

da si podatek o gradbenem dovoljenju pridobi iz uradnih evidenc. 

 

Čiščenje se bo izvajalo (ustrezno obkroži): 

a) En objekt- ena MKČN 

b) Več objektov-ena MKČN (izpolni tabelo v nadaljevanju)  

 

III. ŠTEVILO OSEB, PRIJAVLJENIH NA NASLOVU/IH 

 

Osebe, stalno prijavljene na naslovu: 

Zaporedna št. IME PRIIMEK EMŠO 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    



 

IV. Izjavljam, da se bo MKČN gradila izven območja naselij, znotraj katerih ni 

predvidena izgradnja kanalizacije.  

V. Izjavljam, da nameravam vgraditi MKČN s certifikatom oz. listino o skladnosti 

male komunalne 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, 30/10 

in 98/15) 

VI. Izjavljam, da nisem pridobil drugih nepovratnih sredstev za sofinanciranje istega 

predmeta razpisa oz. izjavljam, da sem za sofinanciranje istega predmeta razpisa 

pridobil nepovratna sredstva v višini ___________________________EUR. 

Izjavljam, da bom dostavil vsa potrdila o morebitni pridobitvi nepovratnih sredstev. 

VII. Izjavljam, da bom na Občino Zreče po vgradnji naprave dostavil obvestilo o 

začetku obratovanja, ki ga bo izdala pristojna služba. 

VIII. Predviden znesek investicije za nakup in vgradnjo male komunalne čistilne 

naprave (po priloženem predračunu) bo znašal 

____________________________EUR. 

 

S podpisom pod kazensko in materialno odgovornostjo potrjujem /potrjujemo  

verodostojnost in resničnost zgoraj navedenih podatkov. 

 

 

Kraj in datum:________________________________ 

 

Podpis vlagatelja:___________________________________ 

 

Priloga: Obvezne priloge k vlogi: 

- Situacija z mikrolokacijo iz katere je razvidna lokacija MKČN 

- Potrdilo – Gradbeno dovoljenje, da je objekt za katerega je namenjen nakup in 

vgradnja MKČN legalno zgrajen, kot je navedeno v GZ- Gradbeni zakon (Ur. List RS 

št. 61/17, 72/17- popr.in 65/20 in 15/21 – ZDUOP in 199/21 – GZ-1) 

- Izpisek iz zemljiške knjige za zemljišče, kjer bo MKČN zgrajena in /ali notarsko 

overjena služnostna pogodba z grafiko, ki izkazuje lokacijo male komunalne čistilne 

naprave. 

- MKČN mora biti zgrajena izven predvidenih območij (aglomeracij) na katerih se 

predvideva izgradnja kanalizacije skladno z Operativnim programom odvajanja in 

čiščenja komunalne odpadne vode v občini (MKČN je lahko postavljena tudi na 

območju predvidenih aglomeracij, vendar mora biti na podlagi soglasja Občine Zreče 

razvidno, da objekt na javno kanalizacijo ne bo priključen), 

- Informacije o območjih aglomeracij prosilec pridobi osebno na Občini Zreče, 

- Izjava o lastnostih izdelka v skladu s predpisi, ki urejajo gradbene proizvode in z 

zahtevami glede mejnih vrednosti parametrov odpadnih vod; 

 

 

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2021-01-0315

