VLOGA
1

PODATKI O VLAGATELJU

Ime in priimek vlagatelja
Naslov :
Ulica/hišna št.:
Poštna št./kraj:
Davčna številka:
EMŠO (fizične osebe):
Številka računa (TRR):
Banka, pri kateri je odprt
račun:
Telefon oz GSM
vlagatelja:
E-mail vlagatelja:

2

OSNOVNI PODATKI O MKČN
Oznaka MKČN (opis vrste naložbe):
Proizvajalec:

Vrsta:
Velikost (št. PE)

3

LOKACIJA NALOŽBE

Katastrska občina:
Številka parcele / razdelek:
Naslov stavbe, ki se
priključuje na MKČN:

4

TERMINSKI NAČRT

Začetek izvajanja naložbe

Zaključek izvajanja naložbe

Vložitev zahtevka*

*Pri datumu oddaje zahtevka prosimo upoštevajte, da se lahko ocena obratovanja opravi šele
med tretjim in devetim mesecem po prvem zagonu naprave. Celoten postopek izdelave Ocene
obratovanja traja do 1 meseca.

5 SEZNAM OBVEZNIH PRILOG, KI JIH MORA PREDLOŽITI
VLAGATELJ OB PREDLOŽITVI VLOGE:
1. Predračun za nakup male komunalne čistilne naprave iz katerega je
razvidno, da cena vključuje montažo in prvi zagon MKČN z nastavitvijo
parametrov oziroma Račun v primeru, da je naložba že izvedena.
2. Izjava vlagatelja (Priloga 2).
3. Izjava proizvajalca, da ima MKČN, ki je predmet ponudbe certifikat oziroma
listino o skladnosti izdelka z zahtevami glede doseganja mejnih vrednostih
parametrov odpadnih vod, kot jih predpisuje členom Uredbe o odvajanju in čiščenju
komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15 z dne 18.12.2015) (Priloga 3).
4. Izjava proizvajalca, da je čiščenje komunalne odpadne vode v MKČN, ki je
predmet ponudbe, skladno z ostalimi določili členom Uredbe o odvajanju in čiščenju
komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15 z dne 18.12.2015) (Priloga 3).
5. V kolikor parcela na kateri se postavlja MKČN ni v lasti oz. ni v celoti v lasti
vlagatelja, je potrebno priložiti pisno soglasje lastnika oz. solastnika
zemljišča (Priloga 4).
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, s podpisom vseh lastnikov stavb, ki bodo
uporabljali MKČN (Samo za vloge, kjer se za več objektov z različnimi lastniki
postavi skupna MKČN) (Priloga 5).
8. Potrdilo izvajalca javne službe o ustreznosti MKČN, ter soglasje izvajalca
javne službe (Komunala Novo mesto d.o.o., Podbevškova ulica 12, 8000
Novo mesto, o potrditvi lokacije umestitve MKČN da je:
 mala komunalna čistilna naprava (v nadaljevanju tudi: MKČN) izven
predvidenih območij aglomeracij na katerih se predvideva izgradnja
kanalizacije skladno z Idejno zasnovo odvajanja in čiščenja komunalnih
odpadnih vod v Občini Dolenjske Toplice, izdelovalca Komunala Novo
mesto d.o.o. ter ob upoštevanju vodovarstvenih pasov;
 MKČN lahko postavljena tudi na območju predvidenih aglomeracij, vendar
mora biti na podlagi soglasja izvajalca javne službe razvidno, da objekt na
kanalizacijo ne bo priklopljen.
9. Poročilo o prvih meritvah - Priloga 2 (5. člen, 6. točka Pravilnik o prvih
meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda (Uradni list RS,
št. 98/15 z dne 18. 12. 2015)) s priloženimi analiznimi izvidi pooblaščenega
izvajalca .
Za to stranjo priložite priloge po vrstnem redu.

Priloga 2

6

IZJAVA VLAGATELJA

Izjavljam,



da sem seznanjen(a) z vsebino javnega razpisa za sofinanciranje malih
komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Dolenjske Toplice za leti 2018,
in razpisne dokumentacije ter da z njima brez kakršne koli zadržkov v celoti
soglašam;



da so vsi v vlogi navedeni podatki popolni in verodostojni;

 da sem seznanjen(a) s posledicami navajanja neresničnih podatkov v tej vlogi;


da bodo dodeljena sredstva v celoti namensko porabljena;

 da bom investicijo za katera sem pridobil sredstva dokončal(a) v obsegu kot sem
predvideval(a) v javnem razpisu, v nasprotnem primeru bom spremembe
predhodno javil na občino;
 da se strinjam z načinom zbiranja in obdelave podatkov, ki se uporablja za
izvajanje tega razpisa in z objavo osnovnih podatkov projekta za potrebe
obveščanja javnosti o financiranju projektov s strani Občine;
 da nimam neporavnanih finančnih obveznosti do Občine Dolenjske Toplice;


da lokacija postavitve MKČN omogoča dostop in neovirano praznjenje;



da za namen postavitve MKČN nisem pridobil drugih javnih sredstev.

V ______________, dne___________

___________________
(Podpis vlagatelja)

Priloga 3

Podjetje
___________________________
___________________________
___________________________

IZJAVLJAMO
da ima

navedite podatke o MKČN, ki je v ponudbi

certifikat oziroma listino o skladnosti izdelka z zahtevami glede doseganja mejnih
vrednostih parametrov odpadnih vod, kot jih predpisuje Uredba o odvajanju in čiščenju
komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15 z dne 18.12.2015);
in
da je čiščenje komunalne odpadne vode skladno z Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne
odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15 z dne 18.12.2015).

Datum:______________________
Podpis in žig odgovorne osebe ponudnika

Opomba: obrazec IZJAVA služi le kot pomoč vlagatelju. V kolikor ima podjetje izjave
na svojih obrazcih, lahko priložite njihove izjave.

Priloga 4

7
SOGLASJE LASTNIKA OZ. SOLASTIKA ZEMLJIŠČA
(v primeru, da vlagatelj ni oz. da ni 100 % lastnik zemljišča)

Spodaj podpisani/_____________________________________________________,
stanujoč_____________________________________________________________
____, lastnik / solastnik parcele št. __________ k.o.:_________________ soglašam,
da se v skladu s prijavo na Javni razpis za sofinanciranje malih komunalnih čistilnih
naprav na območju Občine Dolenjske Toplice za leto 2018 postavi MKČN na zgoraj
navedenem zemljišču.

Podpis lastnika / solastnika:

Priloga 5

8
POOBLASTILO ZA VLOŽITEV SKUPINSKE VLOGE ZA SKUPNO
MKČN
(Samo za vloge, kjer se za več objektov z različnimi lastniki postavi skupna MKČN).

Spodaj podpisani/-a__________________________________________________,
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 Javni razpis za sofinanciranje malih
komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Dolenjske Toplice za leti 2018, s to
izjavo potrjujem priklop na skupno MKČN, ter prejem sredstev Občine Dolenjske
Toplice za namen sofinanciranja postavitve MKČN za zgoraj navedeno stavbo.

Podpis:

ZAHTEVEK ZA IZPLAČILO SREDSTEV
(po zaključku naložbe)

1. VLAGATELJ:
Ime in priimek
Davčna številka
Naslov :
Ulica/hišna št.:
Poštna št./kraj:
Številka osebnega računa:
Številka izdane odločbe:

2. LOKACIJA NALOŽBE
Katastrska občina:
Številka parcele / razdelek:
Naslov stavbe, ki se
priključuje na MKČN:

3. RAČUN:
Račun št.:
(Priloži kopijo računa)
Datum plačila računa:
(Priloži kopijo dokazila o plačilu)

4. PRILOGE:








Izjava proizvajalca, da ima MKČN, ki je predmet ponudbe certifikat oziroma
listino o skladnosti izdelka z zahtevami glede doseganja mejnih vrednostih
parametrov odpadnih vod, kot jih predpisuje Uredbe o odvajanju in čiščenju
komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15 z dne 18.12.2015) (Priloga
3) – v kolikor izjava še ni priložena ob vlogi.
Izjava proizvajalca, da je čiščenje komunalne odpadne vode v MKČN, ki je
predmet ponudbe, skladno z ostalimi Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne
odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15 z dne 18.12.2015) (Priloga 3) – v kolikor
izjava še ni priložena ob vlogi.
Kopija računa za nakup MKČN iz katerega je razvidno, da cena vključuje
montažo in prvi zagon MKČN z nastavitvijo parametrov – v kolikor račun še ni
priložen k vlogi
Potrdilo o plačilu računa.
Pozitivna ocena obratovanja.

V ______________, dne___________
(Podpis vlagatelja)

