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VLOGA JAVNI RAZPIS MKČN 
 

1. PODATKI O VLAGATELJU 
 

Ime in priimek vlagatelja:  

Naslov (ulica, hišna št.,  
poštna št., kraj): 

 

Davčna št.:  

Št. transakcijskega računa:  

Banka, pri kateri je odprt račun:  

Telefonska št.:  

E-mail:  

 
2. OSNOVNI PODATKI O MKČN 

 

Oznaka MKČN (opis vrste 
naložbe): 

 

Proizvajalec:  

Velikost (št. PE):  

 
3. LOKACIJA NALOŽBE 

 

Katastrska občina in št. parcele, 
kjer se nahaja MKČN: 

 

Naslov/-i stavb/-e, ki se 
priključuje/-jo na MKČN: 

 

 
4. RAČUN 

 

Račun št: 
(priloži kopijo računa) 

 

Datum plačila računa: 
(priloži kopijo dokazila o plačilu) 

 

 
5. TERMINSKI NAČRT 

 

Datum začetka obratovanja iz 
obvestila izvajalcu javne službe 
(VODOVODI IN KANALIZACIJA 
NOVA GORICA d.d.)                

  

Vložitev zahtevka: 
(po opravljenih prvih meritvah za 
MKČN)  

 

 
          Datum: _____________                          Podpis vlagatelja: _______________________ 
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SEZNAM OBVEZNIH PRILOG, 
KI JIH MORA PREDLOŽITI VLAGATELJ OB PREDLOŽITVI VLOGE 

 
 

1. Račun za nakup male komunalne čistilne naprave, iz katerega je razvidno, da cena 

vključuje montažo in prvi zagon MKČN z nastavitvijo parametrov, lahko pa tudi račun za 

vgradnjo, v kolikor ga želijo uveljavljati; 

2. Dokazila o plačilu računov iz 1. točke; 

3. Izjava vlagatelja (Priloga 3); 

4. Izjava proizvajalca, da ima MKČN, ki je predmet ponudbe certifikat oziroma listino o 

skladnosti izdelka z zahtevami glede doseganja mejnih vrednosti parametrov odpadnih 

vod in da je čiščenje komunalne odpadne vode v MKČN skladno z ostalimi določili Uredbe 

o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15, 76/17, 81/19, 

49/20 – ZIUZEOP, 194/21) (Priloga 4); 

5. Fotokopija obvestila in dokazil o začetku obratovanja, poslanih izvajalcu javne službe 

odvajanja in čiščenja odpadnih voda v občini, iz katerih je razviden datum prvega zagona 

MKČN; 

6. Podpisan medsebojni dogovor vseh uporabnikov MKČN, ki ni časovno omejen, iz 

katerega bo razvidna delitev stroškov vzdrževanja MKČN in oseba, ki bo zadolžena za 

upravljanje MKČN (samo za vloge, kjer se za več objektov z različnimi lastniki postavi 

skupna MKČN); 

7. Pooblastilo za vložitev vloge in nakazilo sredstev vlagatelju, s podpisom vseh lastnikov 

stavb, ki bodo uporabljali MKČN (samo za vloge, kjer se za več objektov z različnimi 

lastniki postavi skupna MKČN) (Priloga 7); 

8. Izjava vlagatelja o seznanitvi z vsebino pogodbe o sofinanciranju nakupa in vgradnje 

MKČN (Priloga 8); 

9. Potrdilo izvajalca javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih voda v občini o območju 

vgradnje MKČN (Priloga 9). 

 

 

Šteje se, da je vloga formalno popolna, če vsebuje vse v prejšnjem odstavku navedene 

priloge. 

 

 

Za to stranjo priložite priloge po vrstnem redu. 
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Priloga 3 
 

 

IZJAVA VLAGATELJA 
 
 
Vlagatelj ___________________________________________________________________ 

 

izjavljam, 

 

1. da sem seznanjen(a) z vsebino Javnega razpisa za sofinanciranje malih komunalnih 

čistilnih naprav v Občini Miren-Kostanjevica, št. 3540-0016/2022-3 z dne 11. 3. 2022 in 

razpisne dokumentacije ter da z njima brez kakršnihkoli zadržkov v celoti soglašam; 

2. da so vsi v vlogi navedeni podatki popolni in verodostojni; 

3. da v obdobju 5 let od prejema sredstev ne bom odtujil(a) MKČN, za katero sem prejel(a) 

sredstva, razen če bo stavba v tem času priključena na javno kanalizacijo v upravljanju 

izvajalca javne službe; 

4. da se lahko objavijo osnovni podatki o višini odobrenih sredstev in prejemniku v skladu z 

zakonom, ki ureja dostop do informacij javnega značaja in zakonom, ki ureja varstvo 

osebnih podatkov; 

5. da nimam neporavnanih finančnih obveznosti do Občine Miren-Kostanjevica; 

6. da lokacija postavitve MKČN omogoča dostop in neovirano praznjenje s komunalnim 

vozilom izvajalca javne službe; 

7. da za namen postavitve MKČN nisem pridobil drugih javnih sredstev, oziroma da skupna 

vrednost sofinanciranja iz vseh virov ne presega 100% vrednosti upravičenih stroškov 

investicije. 

 
 
 
 

V ______________, dne _______________                                     _________________ 
                                                                                       (podpis vlagatelja) 
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Priloga 4 
 

 
IZJAVA PROIZVAJALCA 

 
Proizvajalec 
 
 
 

 
 
 

izjavljamo, 
 
 

da ima 
 
 

(navedite podatke o MKČN, ki je v ponudbi) 
 
 
 
certifikat oziroma listino o skladnosti izdelka z zahtevami glede doseganja mejnih vrednosti 
parametrov odpadnih vod, kot jih predpisuje Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne 
odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15, 76/17, 81/19, 49/20 – ZIUZEOP, 194/21); 
 
in 
 
da je čiščenje komunalne odpadne vode skladno z ostalimi določili Uredbe o odvajanju in 
čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15, 76/17, 81/19, 49/20 – ZIUZEOP, 
194/21). 
 
 
 
 
 
Datum: __________________ 
 
 
                                                                                 Žig in podpis odgovorne osebe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opomba: Obrazec služi le kot pomoč vlagatelju. V kolikor ima podjetje izjave na svojih obrazcih, lahko 
priložite njihove izjave. 
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Priloga 7 
 
 

POOBLASTILO 
ZA VLOŽITEV SKUPINSKE VLOGE ZA SKUPNO MKČN IN NAKAZILO SREDSTEV 

VLAGATELJU 
 
 
(samo za vloge, kjer se za več objektov z različnimi lastniki postavi skupna MKČN) 

 
 
Podpisani __________________________________________________________________, 

stanujoč ___________________________________________________________________, 

lastnik/solastnik stavbe na naslovu ______________________________________________, 

ki se nahaja na parceli št. ________ k.o. _____________, katera bo priključena na skupno  

MKČN na parceli št. ______________ k.o. ______________, pooblaščam 

______________________________ (ime in priimek vložnika), da se v mojem imenu in na 

vložnikov račun prijavi na aktualni Javni razpis za sofinanciranje malih komunalnih čistilnih 

naprav na območju Občine Miren-Kostanjevica. S to izjavo potrjujem priklop na skupno 

MKČN. 

 

Spodaj podpisani pooblaščam ___________________________ tudi za prejem sredstev, ki 

mu bodo odobrena na podlagi predmetnega javnega razpisa. 

 
 
 
 
Datum: ______________                                   Podpis: _____________________ 
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Priloga 8 

 

 

IZJAVA VLAGATELJA  

O SEZNANITVI Z VSEBINO POGODBE 

 

 

Podpisani __________________________________________________________________, 

stanujoč ___________________________________________________________________, 

izjavljam, da sem se seznanil z vsebino pogodbe o sofinanciranju nakupa in vgradnje MKČN, 

ki se nahaja v razpisni dokumentaciji. 

 

 

 

Datum: ________________ 

 

Podpis vlagatelja: __________________ 

 

 

 

 

 

Priloga: 

- vzorec pogodbe 



7 

VZOREC POGODBE 

 

 

OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA, Miren 137, 5291 Miren, matična št.: 5881838000, davčna 

št.: SI 57235708, 

ki jo zastopa župan Mauricij Humar 

(v nadaljevanju: občina) 

 

in 

 

____________________ (ime in priimek), ________________________ (stalno prebivališče), 

davčna št.: ______________________________ 

(v nadaljevanju: upravičenec) 

 

 

skleneta 

 

POGODBO 

O SOFINANCIRANJU NAKUPA IN VGRADNJE 

MALE KOMUNALNE ČISTILNE NAPRAVE 

 

I. UVODNE DOLOČBE 

 

1. člen 

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da: 

- se sredstva, ki so predmet te pogodbe, dodelijo na podlagi Odloka o proračunu Občine 

Miren-Kostanjevica za leto 2022 (Uradni list RS, št. 13/21, 11/22), Pravilnika o 

sofinanciranju nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Miren-

Kostanjevica (Uradni list RS, št. 24/2018, 93/2020, v nadaljevanju: pravilnik) in 

Javnega razpisa za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih 

naprav v Občini Miren-Kostanjevica, št. 3540-0016/2022-3 z dne 11. 3. 2022 (v 

nadaljevanju: javni razpis),  

- so sredstva, ki so predmet te pogodbe, predvidena na proračunski postavki s številko 

15002060 – Priključki na kanalizacijo, 

- je upravičenec na podal vlogo na javni razpis za sofinanciranje nakupa in vgradnje 

male komunalne čistilne naprave na zemljišču parc. št.______________ 

k.o.____________________, 

- je skrbnik pogodbe za Občino Miren-Kostanjevica: ________________________. 

 

 

II. PREDMET POGODBE 

 

2. člen 

Predmet te pogodbe je sofinanciranje nakupa in vgradnje male komunalne čistilne naprave do 

50 PE (v nadaljevanju: MKČN) v Občini Miren-Kostanjevica. 
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3. člen 

Pogodbeni stranki ugotavljata, da je upravičenec vlogi priložil vse v javnem razpisu zahtevane 

priloge, ki so bile podlaga za izdajo odločbe o dodelitvi sredstev, s katero je dokazal 

realizacijo nakupa in vgradnje MKČN, in sicer (seznam dokazil): 

- … 

- … 

 

 

III. NAČIN IZPLAČILA SREDSTEV 

 

4. člen 

Občina je upravičencu odobrila sofinanciranje upravičenih stroškov za nakup in vgradnjo 

MKČN na podlagi odločbe št. _________________ z dne ______________ (v nadaljevanju: 

odločba) v višini ____________________ EUR. 

 

5. člen 

Sredstva iz 4. člena te pogodbe se izplačajo za namen nakupa in vgradnje MKČN, v skladu z 

odločbo. 

 

Sredstva iz 4. člena te pogodbe bodo upravičencu nakazana na njegov TRR št. 

_________________________, odprt pri ____________________ 30. dan po predložitvi 

popolnega zahtevka za izplačilo sredstev, ki je priloga te pogodbe. Zahtevek je popoln, če mu 

je priložena vsa zahtevana dokumentacija, vključno s pravočasnim analiznim izvidom 

rezultatov opravljenih prvih meritev obratovanja MKČN, iz katerega je razvidno, da so 

parametri onesnaženosti ustrezni. 

 

Upravičenec mora popoln zahtevek za izplačilo, z analiznim izvidom rezultatov opravljenih 

prvih meritev obratovanja MKČN, predložiti občini v roku, ki je določen v javnem razpisu. V 

primeru zamude roka, upravičenec izgubi pravico do izplačila sredstev. 

 

 

IV. PRAVICE IN OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK 

 

6. člen 

V imenu občine lahko skrbnik pogodbe pred izplačilom sredstev opravi ogled MKČN, za 

katero se sredstva dodeljujejo. Če na podlagi ogleda ugotovi, da niso izpolnjeni pogoji iz 

pravilnika in javnega razpisa, se upravičencu sredstva ne izplačajo. 

 

7. člen 

Upravičenec se za obdobje 5 let od dokončnosti odločbe o prejemu sredstev sofinanciranja 

zavezuje, da: 

- MKČN ne bo odtujil, 

- bo MKČN predpisano delovala, in 

- bo ves ta čas stavba, navedena v vlogi za javni razpis, priključena na predmetno 

MKČN, razen v primeru izgradnje in priključitve na javno kanalizacijsko omrežje. 
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8. člen 

Upravičenec se zavezuje, da bo v času obratovanja MKČN oz. v času, ki ga določajo veljavni 

predpisi, hranil vso dokumentacijo v zvezi z obratovanjem MKČN in v zvezi s prijavo na javni 

razpis ter bo občini omogočil vpogled v dokumentacijo in kontrolo namenske porabe sredstev 

ter kontrolo na kraju samem. 

 

9. člen 

Upravičenec se s podpisom te pogodbe tudi strinja, da se javno objavijo podatki o odobrenih 

in izplačanih denarnih sredstvih ter prejemniku sredstev, v skladu z zakonom, ki ureja dostop 

do informacij javnega značaja in zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov. 

 

 

V. NADZOR NAD NAMENSKO PORABO SREDSTEV 

 

10. člen 

Nadzor nad namensko porabo sredstev izvaja v imenu občine, skrbnik pogodbe. Nadzor nad 

namensko porabo se opravlja s pregledom dokumentacije, ki se nanaša na nakup in vgradnjo 

MKČN, dokumentacije v zvezi z javnim razpisom, vpogledom v poslovne in druge relevantne 

listine in dokumentacijo ter kontrolo na kraju samem. Upravičenec je dolžan skrbniku pogodbe 

omogočiti kontrolo.  

 

Kontrola namenske porabe se lahko izvede še 5 let po izplačilu sredstev na podlagi te 

pogodbe. 

 

 

VI. ODSTOP OD POGODBE IN VRAČILO SREDSTEV 

 

11. člen 

Občina lahko odstopi od te pogodbe in zahteva vračilo že izplačanih proračunskih sredstev, 

skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki tečejo od dneva izplačila do dneva vračila 

sredstev, v naslednjih primerih: 

- če je upravičenec ob oddaji vloge zamolčal resnična dejstva ali navajal neresnične 

podatke, ki so vplivali na dodelitev sredstev sofinanciranja, 

- če je upravičenec pred potekom 5 let od prejema sredstev opustil ali odtujil MKČN, 

- če upravičenec ne omogoči nadzora v skladu z določili te pogodbe, 

- če se ugotovi, da je upravičenec dodeljena sredstva, delno ali v celoti, nenamensko 

porabil. 

 

 

VII. KONČNE DOLOČBE 

 

12. člen  

Vse spremembe in dopolnitve te pogodbe se sklenejo pisno, v obliki aneksa. 

 

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da bosta vse spore iz te pogodbe reševali sporazumno, če 

pa to ne bo mogoče, jih bosta predložili v reševanje pristojnemu sodišču v Novi Gorici. 
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13. člen 

Pogodba stopi v veljavo z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki. Sestavljena je v treh 

(3) enakih izvodih, od katerih prejme občina dva (2) izvoda, upravičenec pa enega (1). 

 

 

Številka: __________________  

Datum: ___________________ Datum: ________________ 

  
OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA Ime in priimek upravičenca: 
Mauricij Humar, župan  _______________________ 
   
  Podpis: _________________ 



11 

Priloga 9 
 
 

POTRDILO O OBMOČJU VGRADNJE MKČN 

 

 

VODOVODI IN KANALIZACIJA NOVA GORICA d.d., Cesta 25. junija 1b, 5000 Nova Gorica 

kot izvajalec javne službe potrjuje, da se MKČN vgrajuje na parceli št. _________________ 

k.o. _______________, za stavbo/-e na naslovu: ________________________, ki se nahaja 

(obkroži ustrezno opcijo): 

 

a) na območju izven meja aglomeracij, določenih z veljavnim Operativnim programom 
odvajanja in čiščenja komunalne in odpadne vode v Republiki Sloveniji 
 

b) na območju znotraj meja aglomeracij, določenih z veljavnim Operativnim programom 

odvajanja in čiščenja komunalne in odpadne vode v Republiki Sloveniji. Na tem območju 

je urejanje odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda z MKČN upravičeno iz 

naslednjih razlogov: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 
 
 

 

 

 

 

Datum in žig: 

 

Za izvajalca javne službe: 

 

Ime in priimek:                                                              Podpis: 

 

_______________________                                       _________________________ 

 



Priloga pogodbi o sofinanciranju 
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ZAHTEVEK ZA IZPLAČILO SREDSTEV 

(po pridobljenih rezultatih prvih meritev obratovanja MKČN) 
 

 
1. VLAGATELJ: 

Ime in priimek:  

Naslov:  

Številka in datum odločbe, 
izdane s strani Občine Miren-
Kostanjevica (izpolni občina): 

 

 
 
2. LOKACIJA MKČN: 

Katastrska občina in št. parcele, 
kjer je postavljena MKČN: 

 

Naslov stavb, ki se priključujejo 
na MKČN: 

 

 
 
3. PRILOGA 

- Poročilo o prvih meritvah za MKČN z rezultati prvih meritev (analizni izvid), ki ga izdela 
pooblaščen izvajalec obratovalnega monitoringa. 

 
 
 
 
 
 
___________________________________________________________________________ 
 
PREGLED USTREZNOSTI ZAHTEVKA (izpolni občina) 
 
1. Poročilo o prvih meritvah za MKČN: USTREZNO  NEUSTREZNO 

 
2. Pravočasnost vložitve zahtevka:  DA   NE 
 
3. Valuta za izplačilo: ________________ 
 

 
Datum: ______________  Podpis uradne osebe: ______________________ 

 
___________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
Opomba: Izpolnjen obrazec dostavite občini naknadno, po pridobljenih rezultatih prvih meritev 
obratovanja MKČN, skupaj s poročilom. 


