
 
 

 

 

VLOGA 
za sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav na javnem razpisu v letu 2020 

 
1. Osebni podatki vlagatelja: 

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

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

EMŠO: …………………………………………………………………………………………… 

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

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

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

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

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

 
2. Podatki o objektu/tih: 

Naslov: ……………………………………………………………………………………………, 

parc. št. ……………………, k.o……………………. 

Parcelna številka, na kateri bo vgrajena MČN: …………………………, k.o………………. 

S podpisom pod materialno in kazensko odgovornostjo izjavljam, da sem lastnik/solastnik 
legalno zgrajene nepremičnine, za katero podajam vlogo za sofinanciranje nakupa in 
vgradnje MČN. 

 
3. Število oseb prijavljenih na naslovu: ……………………………………………... 

 
4. Skupni stroški nakupa in vgradnje MČN: 

 
 Znesek v EUR brez DDV Znesek v EUR z DDV 
Nakup MČN (EUR)   
Stroški vgradnje in priklopa MČN (EUR)   
STROŠKI SKUPAJ   

 
5. Obvezne priloge: 

 Računi z dokazili o plačilih nakupa in vgradnje MČN; 
 Predračun dobavitelja MČN in predračun izvajalca del pri vgradnji ter soglasje 

dobavitelja za neposredno plačilo (v primeru sofinanciranja po predračunu); 
 Certifikat oziroma listina o skladnosti izdelka z zahtevami glede mejnih 

vrednosti parametrov odpadnih vod (jo pridobite pri prodajalcu MČN); 
 
 
 
Kraj in datum: _________________________                  Podpis: …………………………… 



 
 

 
 

 
SOGLASJE DOBAVITELJA MČN ALI IZVAJALCA VGRADNJE 

(samo v primeru vloge za sofinanciranje po predračunu) 
 
 
 
Dobavitelj/izvajalec: 
 
Naziv podjetja: …………………………………………………………………………………….. 
 
Naslov podjetja: …………………………………………………………………………………… 
 
Telefonska številka kontaktne osebe: ………………………………………………………... 
 
TRR za nakazilo sredstev: ………………………………………………………...................... 
 
 
S podpisom in žigom izjavljamo, da smo seznanjeni s pogoji nakupa in vgradnje MČN 
glede neposrednega sofinanciranja s strani Občine Majšperk za našo stranko:  
 

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

 

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

 
Soglašamo, da bomo v dogovoru z Občino Majšperk delni račun izdali v elektronski obliki 
naslovniku: 
Občina Majšperk 
Majšperk 39 
2322 Majšperk 
DŠ: SI11993197 
obcina.majsperk@majsperk.si 
Tel: 02 795 08 30 
 
 
 
 
 
 
Kraj in datum:                                    Podpis in žig: 
 
……………………………………                                       ……………………………………………. 
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VZOREC 

 
DOGOVOR UPRAVIČENCEV 

 
 

1. Člen 
 

Upravičenci po tem dogovoru soglasno ugotavljajo: 
- da je Občina Majšperk objavila Javni razpis za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih 

čistilnih naprav za komunalne odpadne vode (MČN), 
- da so upravičenci do sofinanciranja po tem razpisu tudi lastniki več stanovanjskih hiš, ki 

imajo namen izgradnje ene skupne MČN. 
 
 

2. Člen 
 
S tem dogovorom se upravičenci medsebojno dogovorijo o vseh pravicah in obveznostih, ki 
izhajajo iz skupne uporabe MČN. 
 

3. Člen 
 
Upravičenci so soglasni, da bo čistilna naprava zgrajena na parc. št. ______________, k.o. 
_______________, lastnika ______________________________. Lastnik zemljišča se s 
podpisom zavezuje, da bo podjetju, ki ga bo občina določila za upravljanje MČN omogočil prosto 
pot do naprave za servis, monitoring in odvoz gošče iz naprave. 
 
Elektrika za delovanje skupne MČN je strošek ___________________________ (ali skupni 
strošek vseh uporabnikov naprave in si ga delijo na enake dele.) 
 
Z MČN bo redno upravljal ______________________________, ki bo prisoten pri zagonu MČN, 
bo prisoten pri izvajanju pregledov, servisov, monitoringa naprave in odvoza gošče iz naprave in 
bo skrbel, da bo naprava ves čas obratovanja delovala nemoteno. 
 

4. Člen 
 
Ta dogovor se sklepa za nedoločen čas.  
 
V veljavo stopi z dnem podpisa vseh upravičencev - uporabnikov MČN. Spremembe tega 
dogovora veljajo samo v kolikor so v pisni obliki. 
 
Datum:    Datum:    Datum: 
 
_______________________  ________________________ ____________________ 
 
Upravičenec:    Upravičenec:    Upravičenec: 
 
_______________________  ________________________ ____________________ 
        (upravno overjen podpis)           (upravno overjen podpis)       (upravno overjen podpis) 


