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VLOGA za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za nakup, vgradnjo ter izgradnjo malih 

komunalnih čistilnih naprav v Občini Žalec  

 

1. Osebni podatki vlagatelja:  

Ime in priimek:………………………………………………………………………………………. 

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

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

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

Številka TRR: ……………………………………………….............................................  

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

2. Podatki o objektu:  

Naslov: …………..……………………………………………………………………………………...  

parc. št. …………………………………………………………………………………………………. 

število oseb prijavljenih na naslovu: ..........................................................  
 

3.  Obvezne priloge:  
 
PRILOGA 1: fotokopija računa za nakup MKČN ter za gradbena in montažna dela povezana z vgradnjo 
MKČN (upošteva se samo gradbena dela, ki se nanašajo konkretno na izkop in postavitev MKČN) 
PRILOGA 2: potrdilo o plačilu računa 
PRILOGA 3: izjava, da je vlagatelj lastnik zemljišča na katerem je vgrajena MKČN oz. dokazilo, da ima 
vlagatelj pridobljeno pravico gradnje na tem zemljišču in da je omogočen dostop  in neovirano 
praznjenje MKČN 
PRILOGA 4: certifikat oz. listino o skladnosti MKČN 
PRILOGA 5: poročilo o prvih meritvah, kateremu mora biti priložen pozitivni analizni izvid iztoka iz  
MKČN 
PRILOGA 6: dokazilo, da je objekt, h kateremu je zgrajena MKČN, zgrajen v skladu z veljavnimi predpisi 
s področja gradnje –gradbeno dovoljenje oz. izjavo, da je objekt zgrajen pred l. 1967 
PRILOGA 7: kopija TRR na katerega se nakažejo dodeljena sredstva 
 
 
Podpis: ……………………………………………  
 
Datum:…………………………………………… 



Na podlagi 7. člena Pravilnika o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav v občini Žalec (Uradni 
list RS, št. 51/2014), objavlja Občina Žalec 
 
 
 

Dopolnitev 1  
k Javnemu pozivu 

za sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav  
na območju Občine Žalec 

za leti 2019 in 2020 
 
 

 
Občina Žalec je 5.4.2019 objavila Javni poziv za sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav na 
območju Občine Žalec za leti 2019 in 2020. 
 
Občinski svet Občine Žalec je na 6. redni seji dne 19.6.2019 sprejel Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o 
sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav, ki je stopil v veljavo 29.6.2019. Na podlagi tega pravilnika 
se dopolni vsebina javnega poziva, glede višine sofinanciranja za območje Krajinskega parka Ponikovski 
kras: 

 
 
 

III. Višina sofinanciranja: 

Dopolnitev: Na območju Krajinskega parka  Ponikovski kras, določno označenega v grafični prilogi 1 
Pravilnika o dopolnitvi Pravilnika o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav (Ur. list RS št. 
43/2019) znaša najvišja višina dodeljenih sredstev za sofinanciranje MKČN za posamezno stanovanjsko 
enoto do 100% dejansko upravičenih stroškov, vendar ne več kot 1.500,00 € za  posamezno stanovanjsko 
enoto. 

 



 
 
 
 
Vsa ostala določila Javnega poziva z dne 5.4.2019 ostajajo nespremenjena in v celoti v veljavi. 
 
 
Dodatne informacije se lahko pridobi po elektronski pošti: darja.dobrajc-lukman @ zalec.si ali na telefonu: 
03 7136 390, v času uradnih ur, kontaktna oseba: Darja Dobrajc Lukman. 
 
 
 
št.: 354-0010/2019 
datum: 8.7.2019 
 

        OBČINA ŽALEC 
Župan 

                                                                                                                                        Janko Kos 
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