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ZAHTEVEK
za sofinanciranje male čistilne naprave za komunalne odpadne vode (MKČN)
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: ………………………………………………………………………………………….
3. Število oseb prijavljenih na naslovu: …………………………………………………
4. Obvezne priloge:
• Izjava o pregledu in nadzoru vgradnje male komunalne čistilne naprave,
• Računi o nakupa male čistilne naprave in montaža,
• Potrdilo o plačanih računih,
• Izjava lastnika nepremičnine,
• Odločba o statusu društva, ki deluje v javnem interesu (velja za društva),
• Dokazilo o lastništvu objekta – izpisek iz zemljiške knjige,
• Veljavno gradbeno dovoljenje za stanovanjski objekt oziroma odločba, da ima objekt,
zgrajen pred letom 1967, na podlagi določil 118. člena Gradbenega zakona,
uporabno dovoljenje,
• Kopija sklepa o registraciji izvajalca, iz katere je razvidno, da izvajalec izpolnjuje
pogoje za opravljanje ustrezne dejavnosti,
• Certifikat oziroma listina o skladnosti izdelka z zahtevami glede mejnih vrednosti
parametrov odpadnih vod.
5. Neobvezne priloge:
• Potrdilo o udeležbi na delavnici o učinkovitem čiščenju komunalnih odpadnih voda v
individualnih MKČN, organiziranih v sklopu projekta VARUJVODO.
6. Znesek celotne investicije:
Vrednost v EUR z DDV: ………………………………………………………………………
Podpis: ………………………….

Datum: ……………………………

Priloga 1 :

IZJAVA O PREGLEDU IN NADZORU VGRADNJE MALE KOMUNALNE ČISTILNE
NAPRAVE (MKČN)

A. PODATKI O LASTNIKU (izpolni lastnik)
___________________________________________________
Ime in priimek

___________________________________________________
Naslov lastnika

___________________________________________________
Poštna številka in kraj

___________________________________________________
Telefonska številka

B. PODATKI O OBJEKTU (izpolni lastnik)
___________________________________________________
Namembnost objekta

___________________________________________________
Naslov

___________________________________________________
Poštna številka in kraj

___________________________________________________
Parcelna številka in katastrska občina

Objekt je (označi):NOVOGRADNJA ali OBSTOJEČI OBJEKT

C. IZJAVA LASTNIKA OBJEKTA O VGRADNJI MALE KOMUNALNE ČISTILNE
NAPRAVE(izpolni lastnik)
Spodaj podpisani ______________________________________, lastnik objekta, navedenega v tej
izjavi, izjavljam, da sem vgradnjo male komunalen čistilne naprave izdelal v lastni režiji oz. z
izvajalcem ___________________________________________________________________.
Za vgrajeno malo komunalno čistino napravo (tip, proizvajalec) ____________________________
_______________________________________ je pridobljena ustrezna dokumentacija (obkroži):
-

soglasje izvajalca javne službe,
vodno soglasje,
navodila dobavitelja za obratovanje in vzdrževanje naprave,
izjava o lastnostih MKČN v skladu s predpisi, ki urejajo gradbene proizvode (le za tipske).

___________________________
Podpis lastnika objekta

D. TERENSKI PREGLED IZVEDBE VGRADNJE IN PRIKLJUČITVE MKČN (izpolni Kostak)
Datum ogleda na terenu: __________________________________________________________
Ogled na terenu opravil: __________________________________________________________
Aglomeracija*:__________________________________________________________________
Opomba: * Skladno s 16. členom Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne
vode na območju občine Krško (Ur. l. RS, št. 73/2012,84/13) priključitev na javno kanalizacijsko
omrežje ni obvezna v primeru, da uporabnik odvaja komunalno odpadno vodo v malo komunalno
čistilno napravo, ki je bila izgrajena tri leta pred izgradnjo javnega kanalizacijskega omrežja in
predana v uporabo skladno s predpisi.

E. IZJAVA IZVAJALCA JAVNE SLUŽBE O USTREZNOSTI MKČN (izpolni Kostak)
Na podlagi terenskega ogleda je ugotovljeno, da so zaključena vsa dela pri izvedbi vgradnje MKČN.
Dela in nadzor so bili opravljeni skladno z določili Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in
padavinske odpadne vode na območju občine Krško (Ur. l. RS, št. 73/12, 84/13) ter Tehničnega
pravilnika o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju občine
Krško (Ur. l. RS, št. 13/16).

Podpis izvajalca terenskega pregleda in nadzora: _______________________________________

Žig

Priloga 2 :

RAČUNI O NAKUPU MALE ČISTILNE NAPRAVE IN MONTAŽA

Kopije računov priložite za to stranjo

Priloga 3 :

POTRDILO O PLAČILU RAČUNOV O NAKUPU MALE ČISTILNE NAPRAVE IN
MONTAŽA

Kopije potrdila o plačilu računov priložite za to stranjo

Priloga 4 :

IZJAVA LASTNIKA/OV NEPREMIČNINE

1. Priimek in ime: ………………………………………………………………………………………..
Datum in kraj rojstva: ………………………………………………………………………………..
Stalno prebivališče (ulica in kraj): …………………………………………………………….........
2. Priimek in ime: ………………………………………………………………………………………..
Datum in kraj rojstva: ………………………………………………………………………………..
Stalno prebivališče (ulica in kraj): …………………………………………………………….........
3. Priimek in ime: ………………………………………………………………………………………..
Datum in kraj rojstva: ………………………………………………………………………………...
Stalno prebivališče (ulica in kraj): …………………………………………………………….........
4. Priimek in ime: ………………………………………………………………………………………..
Datum in kraj rojstva: ………………………………………………………………………………..
Stalno prebivališče (ulica in kraj): …………………………………………………………….........
Telefonska številka: …………………………………………………………………………………….
Kot lastnik/i nepremičnine na naslovu: …………………………………………………………........
Parcelna št.: .................................…………………………….......................................................
Katastrska občina(K.O.):………………………………………………………………………………

Skladno z določilo javnega razpisa Občine Krško za sofinanciranje individualnih hišnih priključkov in
malih čistilnih naprav, se strinjam, da so bila na zgoraj navedeni nepremičnini izvedena vsa dela, da
so podatki resnični, skladni z nameni iz razpisa Občine Krško.

Kraj in datum:

Podpis lastnika/ov nepremičnine:

……………………………………

…………………………………………….
…………………………………………….
…………………………………………….
…………………………………………….

Priloga 4:

IZJAVA LASTNIKA NEPREMIČNINE (velja za društva)

Naziv društva: …………..………………………………………………………………………………….
Priimek in ime odgovorne osebe društva: ……......…………………………………………………….
Datum ustanovitve: ………………………………………………………………………………………..
Sedež društva (ulica in kraj): …………..…………………………………………………………...........
Telefonska številka: …………………………………..…………………………………………………...
Kot lastnik nepremičnine na naslovu: …………………...………………………………………...........
Parcelna št.: .................................……………………………...........................................................
Katastrska občina(K.O.):…………………………………………………………………………………

Skladno z določilo javnega razpisa Občine Krško za sofinanciranje individualnih hišnih priključkov in
malih čistilnih naprav, se strinjam, da so bila na zgoraj navedeni nepremičnini izvedena vsa dela, da
so podatki resnični, skladni z nameni iz razpisa Občine Krško.

Kraj in datum:

Podpis odgovorne osebe:

……………………………………

…………………………………………….

Priloga 5 :

ODLOČBA O STATUSU DRUŠTVA
(velja samo za društva, ki delujejo v javnem interesu)

Prilogo priložite za to stranjo

Priloga 6 :

DOKAZILO O LASTNIŠTVU OBJEKTA - Izpisek iz zemljiške knjige

Prilogo priložite za to stranjo

Priloga 7 :

VELJAVNO GRADBENO DOVOLJENJE ZA STANOVANJSKI OBJEKT ali
ODLOČBA, DA IMA OBJEKT, zgrajen pred letom 1967, na podlagi določil 118.
člena Gradbenega zakona, UPORABNO DOVOLJENJE

Prilogo priložite za to stranjo

Priloga 8 :

KOPIJA SKLEPA O REGISTRACIJI IZVAJALCA, IZ KATERE JE RAZVIDNO, DA
IZVAJALEC IZPOLNJUJE POGOJE ZA OPRAVLJANJE USTREZNE
DEJAVNOSTI

Prilogo priložite za to stranjo

Priloga 9:

CERTIFIKAT OZ. LISTINA O SKLADNOSTI IZDELKA Z ZAHTEVAMI GLEDE
MEJNIH VREDNOSTI PARAMETROV ODPADNIH VOD

Prilogo priložite za to stranjo

Priloga 10:

NEOBVEZNE PRILOGE

Prilogo priložite za to stranjo

