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Na podlagi Pravilnik o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav na območju 
Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 90/2013) objavlja Občina Podčetrtek 
 
 

JAVNI RAZPISJAVNI RAZPISJAVNI RAZPISJAVNI RAZPIS 
zazazaza    

sofinanciranjesofinanciranjesofinanciranjesofinanciranje    nakupnakupnakupnakupaaaa    in vgradnjo in vgradnjo in vgradnjo in vgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav malih komunalnih čistilnih naprav malih komunalnih čistilnih naprav malih komunalnih čistilnih naprav 
v Občini v Občini v Občini v Občini Podčetrtek za leto 2015Podčetrtek za leto 2015Podčetrtek za leto 2015Podčetrtek za leto 2015 

    
I.I.I.I. PREDMET RAZPISA PREDMET RAZPISA PREDMET RAZPISA PREDMET RAZPISA     

    

Predmet razpisa je sofinanciranje nakupa in postavitve malih komunalnih čistilnih 

naprav (MKČN) velikosti  do 50 PE v Občini Podčetrtek. 

 

II.II.II.II. SPLOŠNI POGOJI ZA PRIDOBITEV SREDSTEVSPLOŠNI POGOJI ZA PRIDOBITEV SREDSTEVSPLOŠNI POGOJI ZA PRIDOBITEV SREDSTEVSPLOŠNI POGOJI ZA PRIDOBITEV SREDSTEV    

    

Splošni pogoji kandidiranja:Splošni pogoji kandidiranja:Splošni pogoji kandidiranja:Splošni pogoji kandidiranja:    

 
1. Upravičenci po tem razpisu so lastniki (fizične osebe) stanovanjskih hiš s stalnim 

prebivališčem v Občini Podčetrtek. Upravičenec lahko kandidira na proračunska 
sredstva za en objekt le enkrat. . V primeru izgradnje skupne MČN za več 
stanovanjskih objektov je nosilec investicije (vlagatelj vloge) tisti, na katerem 
zemljišču bo MČN zgrajena. Investitorji pa medsebojna razmerja uredijo s posebno 
pogodbo. 

 
2. Pogoji pri izgradnji male komunalne čistilne naprave:  

 
- Veljavno gradbeno dovoljenje za stanovanjski objekt zgrajen po letu 1967 ali 

potrdilo, za stanovanjski objekt zgrajen pred letom 1967, da ima objekt na 
podlagi določil 1. odstavka 197. Člena ZGO-1 uporabno dovoljenje, ki ga izda UE 
Šmarje pri Jelšah. 

- MKČN mora imeti certifikat oziroma listino o skladnosti izdelka z zahtevami 
glede doseganja mejnih vrednostih parametrov odpadnih vod, kot jih predpisuje 
Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz malih komunalnih 
čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 103/2002, 41/2004, 98/2007);  

- čiščenje komunalne odpadne vode v mali komunalni čistilni napravi mora biti 
skladno z ostalimi določili 4. člena Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju 
odpadnih vod iz malih komunalnih čistilnih naprav glede ustreznosti čiščenja v 
mali komunalni čistilni napravi (Uradni list RS, št. 103/2002, 41/2004, 98/2007);  

- lokacija postavitve male komunalne čistilne naprave mora omogočati dostop in 
neovirano praznjenje, 
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- lastnik objekta mora zagotavljati redno čiščenje in vzdrževalna dela na mali 
čistilni napravi ter skleniti z izvajalcem javne gospodarske službe Javno 
podjetje OKP Rogaška Slatina d.o.o. pogodbo o odvozu odvečnega blata iz 
čistilne naprave 

- MČN mora biti izven aglomeracij, znotraj katerih se predvideva izgradnja javne 
kanalizacije skladno z Operativnim programom odvajanja in čiščenja 
komunalne odpadne vode v Republiki Sloveniji.  

- MKČN je lahko postavljena tudi na območju predvidenih aglomeracij, vendar 
mora biti na podlagi soglasja izvajalca javne službe (Javno podjetje OKP 
Rogaška Slatina d.o.o.) razvidno, da objekt na kanalizacijo ne bo priklopljen. 

- lokacija male čistilne naprave mora biti definirana na zemljiško parcelo po 
pogojih iz soglasja izvajalca javne službe, vlagatelji morajo razpolagati z 
lastniško pravico oziroma si morajo predhodno pridobiti služnostne pogodbe, 
overjene pri notarju.  

- upravičenci, ki bodo za več objektov postavili skupno čistilno napravo morajo 

vlogi priložiti podpisan medsebojni dogovor vseh uporabnikov MKČN, ki ni 

časovno omejen in iz katerega bo razvidna oseba, ki bo zadolžena za upravljanje 

MKČN;  

- ocena obratovanja male komunalna čistilne naprave, ki jo upravičenec kot 
dokazilo posreduje na občino mora biti pozitivna, oceno obratovanja izdela 
izvajalec javne službe za vsako MKČN na območju občine (Javno podjetje OKP 
Rogaška Slatina d.o.o.), ocena obratovanja se opravi med tretjim in devetim 
mesecem po prvem zagonu naprave in traja do 1 meseca;  

 

3. Delež sofinanciranja : 

 
Do 50% upravičenih stroškov za postavitev male komunalne čistilne naprave oz. 
največ 250 € na PE, sofinancira se postavitev ene male komunalne čistilne naprave 
na en objekt, kot tudi postavitev ene skupne komunalne čistilne naprave za več 
stanovanjskih objektov. Sofinancirajo se MKČN kapacitete do 50 PE.   
Sofinancira se število PE ki je sorazmerno število prijavljenih na naslovu postavitve 
MKČN. V primeru da je na naslovu postavitve MKČN prijavljena samo ena oseba, 
se sofinancira MKČN z najmanjšo zmogljivostjo. 

 

III.III.III.III. VIŠINA SREDSTEV VIŠINA SREDSTEV VIŠINA SREDSTEV VIŠINA SREDSTEV     

    

Sredstva so zagotovljena v proračunu Občine Podčetrtek za leto 2014 pod proračunsko 
postavko 15007 z imenom investicije kanalizacije.  Višina razpisanih sredstev za leto 
2015 je 10.000,00€ . 
 
Sredstva se dodeljujejo enkrat letno do porabe finančnih sredstev sprejetega proračuna. 
Upravičenci, ki so podali popolno vlogo in zaradi porabe sredstev niso upravičeni do 
nepovratnih finančnih sredstev v tekočem letu, imajo ob ponovni prijavi na javni razpis 
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naslednjega leta prednost v vrstnem redu. 
 

IV.IV.IV.IV. UPRAVIČENI STROŠKIUPRAVIČENI STROŠKIUPRAVIČENI STROŠKIUPRAVIČENI STROŠKI    

    
Upravičeni so stroški nakupa male komunalne čistilne naprave velikosti do 50 PE z 
vključenimi stroški montaže MKČN in njenega prvega zagona z nastavitvijo parametrov. 
Upravičeni stroški lahko nastanejo od 01.10.2013 dalje.  
 
Sofinancirajo se upravičeni stroški za stanovanjski objekt z veljavnim gradbenim 
dovoljenjem oziroma s potrdilom, da ima objekt, zgrajen pred letom 1967, na podlagi 
določil 1. odstavka 197. člena ZGO-1 uporabno dovoljenje. 
 
Upravičeni stroški so nakup in izvedba MKČN, brez DDV. 
 
Naložba mora biti zaključena pred vložitvijo vloge. 

V.V.V.V. VSEBINA VLOGEVSEBINA VLOGEVSEBINA VLOGEVSEBINA VLOGE    

Upravičenec mora vložiti popolno vlogo z vsemi zahtevanimi obrazci in prilogami. 

Razpisna dokumentacija je od 10.0310.0310.0310.03.2015.2015.2015.2015 na voljo na spletni strani Občine Podčetrtek 
www.podcetrtek.si, ter na sedežu občine vključno do zadnjega dneva razpisa. 

Dodatne informacije v času uradnih ur na naslovu Občine Podčetrtek, Trška cesta 59, 
3254 Podčetrtek, kontaktna oseba Polona NOVAK 03 818 27 84 ali na 
tajnistvo.obcina@podcetrtek.si oz. polona.hostnik@podcetrtek.si  
 

VI.VI.VI.VI. NAČIN PRIJAVE IN ROKINAČIN PRIJAVE IN ROKINAČIN PRIJAVE IN ROKINAČIN PRIJAVE IN ROKI    

Kandidat vloži vlogo z vsemi dokazili osebno ali po pošti na naslov: 

 
Občina PodčetrtekObčina PodčetrtekObčina PodčetrtekObčina Podčetrtek    
Trška cesta 59Trška cesta 59Trška cesta 59Trška cesta 59    
3254 Podčetrtek3254 Podčetrtek3254 Podčetrtek3254 Podčetrtek    
    

Rok za oddajo vloge je do vključno 30.09.20130.09.20130.09.20130.09.2015555 
 
Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila najpozneje zadnji dan roka za oddajo 
vlog oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali če je bila dostavljena v vložišče Občine 
Podčetrtek najpozneje do 12. ure zadnjega dne razpisnega roka. 

Vloga z zahtevano dokumentacijo mora biti oddana v zaprti kuverti s pripisom »N»N»N»NE E E E 
OOOODPDPDPDPIRIRIRIRAAAAJ J J J ––––    RRRRAAAAZPZPZPZPIIIIS S S S SSSSOOOOFFFFININININAAAANNNNCCCCIRIRIRIRAAAANNNNJJJJE E E E MKČNMKČNMKČNMKČN««««....    Upoštevale se bodo vloge, ki bodo 
pravočasno oddane, s pravilno izpolnjenimi obrazci in vsemi zahtevanimi prilogami. 

    

VII. POSTOPEK OBRAVNAVE VLOGVII. POSTOPEK OBRAVNAVE VLOGVII. POSTOPEK OBRAVNAVE VLOGVII. POSTOPEK OBRAVNAVE VLOG    
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Odpiranje vlog ne bo potekalo javno. Postopek bo vodila komisija, ki bo obravnavala vse 
popolne in pravočasno prispele vloge (z vsemi zahtevanimi dokazili) po vrstnem redu 
prispetja, vsak zadnji delovni dan v mesecuvsak zadnji delovni dan v mesecuvsak zadnji delovni dan v mesecuvsak zadnji delovni dan v mesecu,, do porabe proračunskih sredstev oz. 
najkasneje do 30.09.201530.09.201530.09.201530.09.2015. 

Upravičenci, ki so podali popolno vlogo in zaradi porabe sredstev niso upravičeni do 
nepovratnih finančnih sredstev v tekočem letu, imajo ob ponovni prijavi na javni razpis 
naslednjega leta prednost v vrstnem redu.  

Če vloga ne bo popolna, bo prijavitelj pozvan, da v roku 8 dni od prejema poziva za 
dopolnitev vloge le to dopolni. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji ne bodo dopolnili v 
določenem roku, bodo zavržene. 

Na podlagi predloga komisije o dodelitvi proračunskih sredstev odloči tajnica občinske 
uprave s sklepom. Zoper sklep je mogoča pritožba pri županu občine. Odločitev župana je 
dokončna. 

Po izdanem sklepu in predloženih dokazilih o končani izvedbi bo z vsakim upravičencem 
sklenjena pogodba o dodelitvi nepovratnih sredstev in ostalih medsebojnih obveznostih 
in pravicah. Nakazilo sredstev se izvrši na transakcijski oz. osebni račun upravičenca v 
roku 30 dni po podpisu pogodbe. 

VIII. NADZOR IN SANKCIJEVIII. NADZOR IN SANKCIJEVIII. NADZOR IN SANKCIJEVIII. NADZOR IN SANKCIJE    

Kontrolo nad izvajanjem namenske porabe sredstev skladno z javnim razpisom izvaja 
občinska uprava s sodelovanjem izvajalca javne službe. 

Nepovratna sredstva se lahko porabijo samo za namen, za katerega so dodeljena. Če 
komisija ugotovi, da so bila sredstva porabljena za drug namen, ali da so bila dodeljena 
na podlagi neresničnih podatkov, oziroma je prejemnik prekršil druga določila pogodbe, 
je občina upravičena zahtevati vračilo dodeljenih sredstev v enkratnem znesku. V teh 
primerih bo moral prejemnik vrniti sredstva s pripadajočimi zamudnimi obrestmi za 
obdobje od dneva nakazila dalje. 
 
Številka: 430-0002/2015 
Datum: 10.03.2015 
 
                                                                                         OBČINA PODČETRTEK 
                                                                                            Župan Peter MISJA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OBČINA PODČETRTEK 

OBČINSKA UPRAVA 

Trška cesta 59, 3254 Podčetrtek 

Tel.: (03) 81 82 780; Fax: (03) 81 82 790; E-pošta: tajnistvo.obcina@podcetrtek.si 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

II. RAZPISNA DOKUMENTACIJAII. RAZPISNA DOKUMENTACIJAII. RAZPISNA DOKUMENTACIJAII. RAZPISNA DOKUMENTACIJA 
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VLOGAVLOGAVLOGAVLOGA  
za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za nakup, vgradnjo ter izgradnjo malih za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za nakup, vgradnjo ter izgradnjo malih za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za nakup, vgradnjo ter izgradnjo malih za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za nakup, vgradnjo ter izgradnjo malih 

komunalnih čistilnih naprav v Občini Podčetrtek za leto 201komunalnih čistilnih naprav v Občini Podčetrtek za leto 201komunalnih čistilnih naprav v Občini Podčetrtek za leto 201komunalnih čistilnih naprav v Občini Podčetrtek za leto 2015555 

 
1.  Osebni 1.  Osebni 1.  Osebni 1.  Osebni podatki vlagatelja:podatki vlagatelja:podatki vlagatelja:podatki vlagatelja:  
Priimek in im………………………………………………………………………………................. 

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

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

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

Davčna številka: ………….…………………………………………………………………………... 
 
Številka TRR: ………………………………………………...........................................................  
Odprt pri banki: ……………………………..……………………………………………………….. 
 
2.  Podat2.  Podat2.  Podat2.  Podatki o objektu: ki o objektu: ki o objektu: ki o objektu:     
 
Naslov: …………..……………………………………………………………………………………... 
 
3.3.3.3. Število oseb prijavljenih na naslovu: Število oseb prijavljenih na naslovu: Število oseb prijavljenih na naslovu: Število oseb prijavljenih na naslovu: …………....…………........................................    
    
4.4.4.4. Obvezne priloge: Obvezne priloge: Obvezne priloge: Obvezne priloge:         

· PRILOGA 1PRILOGA 1PRILOGA 1PRILOGA 1: Izjava lastnika nepremičnine      
· PRILOGA PRILOGA PRILOGA PRILOGA 2222: Izjava OKP Rogaška Slatina d.o.o. o ustreznosti oz. pravilni    

priključitvi MKČN  
· PRILOGA 3PRILOGA 3PRILOGA 3PRILOGA 3: Podpisana pogodba z izvajalcem javne službe o izvajanju    

obratovalnega monitoringa in odvozu odvečnega blata iz MKČN  
· PRILOGA 4PRILOGA 4PRILOGA 4PRILOGA 4: Parafiran vzorec pogodbe o sofinanciranju nakupa in 

vgradnje MKČN      
· PRILOGA 5PRILOGA 5PRILOGA 5PRILOGA 5: Dokazilo o lastništvu objekta. Ni potrebno, v kolikor je to 

vpisano v    zemljiško knjigo   
· PRILOGA 6PRILOGA 6PRILOGA 6PRILOGA 6: Fotokopije plačanih računov in potrdil o plačilu      
· PRILOGA 7PRILOGA 7PRILOGA 7PRILOGA 7: Kopija dokumenta o registraciji izvajalca, iz katere je 

razvidno, da    izvajalec izpolnjuje pogoje za opravljanje ustrezne dejavnosti  
· PRILOGA 8PRILOGA 8PRILOGA 8PRILOGA 8: Certifikat oziroma listina o skladnosti izdelka z zahtevami 

glede    mejnih vrednosti parametrov odpadnih vod   
· PRILOGA 9PRILOGA 9PRILOGA 9PRILOGA 9: Veljavno gradbeno dovoljenje za stanovanjski objekt oz. 

potrdilo, da    ima objekt, zgrajen pred letom 1967, na podlagi določil 1. 
odstavka 197. člena ZGO-1, uporabno dovoljenje.  

 
Znesek celotne investicije v €€€€          Vrednost brez DDV v €€€€              vrednost z DDV v €€€€   
 
 
 
 
 
Podpis: …………………………………………… Datum:………………… 
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IZJAVA LASTNIK NEPREMIČNINEIZJAVA LASTNIK NEPREMIČNINEIZJAVA LASTNIK NEPREMIČNINEIZJAVA LASTNIK NEPREMIČNINE    

((((PRILOGA 1PRILOGA 1PRILOGA 1PRILOGA 1)))) 

 
Priimek in ime:………………………………………………………………………………………… 
 
Rojen – datum in kraj:………………………………………………………………………………. 
 
Stalno prebivališče (ulica in kraj):…...…………………………….………….............................. 
 
Telefonska številka:………………………………..…………………………………………………. 
 
 
 
Kot so/lastnik nepremičnine parc. št. …………… k.o. ..………………………. (katastrska 

občina) na kateri je zgrajena MKČN, skladno z določilom javnega razpisa Občine 

Podčetrtek za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih čistilnih naprav, izjavljam, da so 

bila na zgoraj navedeni nepremičnini izvedena vsa dela v zvezi z vgradnjo MKČN, da so 

podatki resnični in skladni s pogoji in namenom iz razpisa Občine Podčetrtek. 

 
 
 
 
 
Kraj in datum: Podpis lastnika nepremičnine: 
 
……………………………………                           ……..…………………………………… 
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OKP Rogaška Slatina d.o.o.OKP Rogaška Slatina d.o.o.OKP Rogaška Slatina d.o.o.OKP Rogaška Slatina d.o.o.    

Celjska cesta 12Celjska cesta 12Celjska cesta 12Celjska cesta 12    

3250 ROGAŠKA SLATINA3250 ROGAŠKA SLATINA3250 ROGAŠKA SLATINA3250 ROGAŠKA SLATINA    

 
 
 
 

IZJAVA O USTREZNOSTI OZ. PRAVILNIIZJAVA O USTREZNOSTI OZ. PRAVILNIIZJAVA O USTREZNOSTI OZ. PRAVILNIIZJAVA O USTREZNOSTI OZ. PRAVILNI    PRIKLJUČITVI PRIKLJUČITVI PRIKLJUČITVI PRIKLJUČITVI     
((((PRILOGA 2PRILOGA 2PRILOGA 2PRILOGA 2)))) 

 
OKP javno podjetje za komunalne storitve Rogaška Slatina d.o.o., kot izvajalec javne 

službe in upravljavec javne komunalne infrastrukture v Občini Podčetrtek,  izjavlja, da 

so bila dela v zvezi z vgradnjo MKČN pri stanovanjskem objektu na  

naslovu……………………..……………………………, izvedena skladno z izdanim 

soglasjem št. ………………………………………… z dne ……………………………… 

 
Izjava se potrebuje za potrebe uveljavljanja enkratnega sofinanciranja za nakup in 
vgradnjo MČN iz proračunskih sredstev Občine Podčetrtek. 
 
 
 
Datum in žig : 
 
 
 
OKP Rogaška Slatina d.o.o.OKP Rogaška Slatina d.o.o.OKP Rogaška Slatina d.o.o.OKP Rogaška Slatina d.o.o.    

Za izvajalca javne službe :    

 
 
Ime in priimek: Podpis: 
 
 
……………………………………….                            ……………………………………………….. 
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POGODBA Z IZVAJALCEM JAVNE SLUŽBE O IZVAJANJU POGODBA Z IZVAJALCEM JAVNE SLUŽBE O IZVAJANJU POGODBA Z IZVAJALCEM JAVNE SLUŽBE O IZVAJANJU POGODBA Z IZVAJALCEM JAVNE SLUŽBE O IZVAJANJU 
OBRATOVALNEGAOBRATOVALNEGAOBRATOVALNEGAOBRATOVALNEGA  MONITORINGA IN ODVOZU MONITORINGA IN ODVOZU MONITORINGA IN ODVOZU MONITORINGA IN ODVOZU ODVEČNEGA ODVEČNEGA ODVEČNEGA ODVEČNEGA 

BLATA IZ MČNBLATA IZ MČNBLATA IZ MČNBLATA IZ MČN     
((((PRILOGA 3PRILOGA 3PRILOGA 3PRILOGA 3)))) 

 
 
 
Za to stranjo se priloži podpisana Pogodba z izvajalcem javne službe o izvajanju 
obratovalnega monitoringa in odvozu odvečnega blata iz MČN. 
 
(Pogodbo pripravi OKP Rogaška Slatina d.o.o., Celjska cesta 12, 3250 ROGAŠKA 
SLATINA)    
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VZOREC VZOREC VZOREC VZOREC POGODBEPOGODBEPOGODBEPOGODBE    

((((PRILOGA 4PRILOGA 4PRILOGA 4PRILOGA 4)))) 
 
 
Občina Podčetrtek,  Trška cesta 59, 3254 PODČETRTEKObčina Podčetrtek,  Trška cesta 59, 3254 PODČETRTEKObčina Podčetrtek,  Trška cesta 59, 3254 PODČETRTEKObčina Podčetrtek,  Trška cesta 59, 3254 PODČETRTEK  
matična št. 5883997, davčna št. 83117989, 
ki jo zastopa župan Peter MISJA 
(v nadaljnjem besedilu občina) 
 
in 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
Davčna št.: ………………………………………….. 
 
Matična št.:…………………………………………… 
 
(v nadaljnem besedilu upravičenec) 
 
skleneta 
 
 

POGODBO št. POGODBO št. POGODBO št. POGODBO št. ……………………….……………………….……………………….……………………….  
o sofinanciranju nakup in vgradnjo malih komunalnih čistilnih napravo sofinanciranju nakup in vgradnjo malih komunalnih čistilnih napravo sofinanciranju nakup in vgradnjo malih komunalnih čistilnih napravo sofinanciranju nakup in vgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav 

 
1.člen  

Upravičenec je na Javni razpis za nakup in vgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav 
v Občini Podčetrtek za leto 2014, št. ………………………………………… z dne 
…………………………………………, podal prijavo za sofinanciranje nakupa in vgradnje 
male komunalne čistilne naprave, na zemljišču parc. št. ………………………… 
k.o…………………………………… 
 

2. člen  
Pogodbeni stranki ugotavljata, da upravičenec izpolnjuje vse pogoje za pridobitev 
sredstev za sofinanciranje nakupa in vgradnje male komunalne čistilne naprave, na 
parc. št. …………………………………………….. k.o………………………………………. in se 
mu sredstva v višini………………………………………. EUR dodeli. 
 

3. člen  
Občina na podlagi sklepa št………………………………………………, z dne 
…………………………………….. odobrava nepovratna sredstva za nakup in vgradnjo 
male komunalne čistilne naprave, kar znaša………………………...………………………...………………………...………………………... EUREUREUREUR. 
 

4. člen  
Sredstva iz 3. člena bodo nakazana upravičencu v roku 30 dni od podpisa pogodbe, na 
račun upravičenca št. …………………………………………………, odprt pri 
…………………………………………………. 
 

5. člen  
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Upravičenec soglaša, da namensko porabo sredstev, ki so predmet sofinanciranja, 
preverja Komisija za dodelitev proračunskih sredstev za namen sofinanciranja nakupa 
in vgradnje male komunalne čistilne naprave. 
 

6. člen  
Če je upravičenec ob oddaji vloge zamolčal resnična dejstva ali navajal neresnične 
podatke, ki so vplivali na dodelitev subvencije, mora sredstva v celoti vrniti, skupaj z 
zamudnimi obrestmi, ki tečejo od dneva izplačila sredstev. 
 

7. člen  
Pogodbeni stranki sta sporazumni, da bosta vse spore iz te pogodbe reševali sporazumno, 
če pa to ne bo mogoče, jih bosta predložili reševanju Okrajnemu sodišču v Šmarju pri 
Jelšah. 
 

8. člen Pogodba stopi v veljavo, ko jo 

podpišeta obe pogodbeni stranki. 
 

9. člen  
Pogodba je napisana v dveh izvodih, od katerih prejme vsaka stranka po en izvod. 
 
 
 
 
 
Datum,…………………………………… 
                                                                                 

 

Vlagatelj……………………………….       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum:…………………………….. 

 

Občina PODČETRTEK 

župan, Peter MISJ



OBČINA PODČETRTEK 

OBČINSKA UPRAVA 

Trška cesta 59, 3254 Podčetrtek 

Tel.: (03) 81 82 780; Fax: (03) 81 82 790; E-pošta: tajnistvo.obcina@podcetrtek.si 

 

 
DOKAZILO O LASTNIŠDOKAZILO O LASTNIŠDOKAZILO O LASTNIŠDOKAZILO O LASTNIŠTVU TVU TVU TVU OBJEKTAOBJEKTAOBJEKTAOBJEKTA    

((((PRILOGA 5PRILOGA 5PRILOGA 5PRILOGA 5)))) 

 
Za to stranjo se priloži fotokopija dokazila o lastništvu objekta. V kolikor je lastništvo 
vpisano v zemljiški knjigi dokazila o lastništvu ni potrebno priložiti. 
 
V kolikor ni lastništvo vpisano v zemljiški knjigi, priložite notarsko overjeno pogodbo s 
predlogom za vpis v zemljiško knjigo. 



OBČINA PODČETRTEK 

OBČINSKA UPRAVA 

Trška cesta 59, 3254 Podčetrtek 

Tel.: (03) 81 82 780; Fax: (03) 81 82 790; E-pošta: tajnistvo.obcina@podcetrtek.si 

 

 
FOTOKOPIJE PLAČANIH RAČUNOVFOTOKOPIJE PLAČANIH RAČUNOVFOTOKOPIJE PLAČANIH RAČUNOVFOTOKOPIJE PLAČANIH RAČUNOV    

((((PRILOGA 6PRILOGA 6PRILOGA 6PRILOGA 6)))) 

 
Za to stranjo se priloži fotokopije plačanih računov in potrdil o plačilu za nakup in vgradnjo 
oz. izgradnjo MKČN. 
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FOTOFOTOFOTOFOTOKOPIJA DOKUMENTA O REGISTRACIJI KOPIJA DOKUMENTA O REGISTRACIJI KOPIJA DOKUMENTA O REGISTRACIJI KOPIJA DOKUMENTA O REGISTRACIJI IZVAJALCAIZVAJALCAIZVAJALCAIZVAJALCA    
((((PRILOGA 7PRILOGA 7PRILOGA 7PRILOGA 7)))) 

 
Za to stranjo se priloži fotokopija dokumenta o registraciji dobavitelja oz. izvajalca 
izgradnje MKČN, iz katere je razvidno, da izvajalec izpolnjuje pogoje za opravljanje 
ustrezne dejavnosti. 
 
- za gospodarske družbe: fotokopija izpisa iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 3 

mesecev,         
- za samostojne podjetnike: fotokopija izpisa iz Poslovnega registra Slovenije izdanega s 

strani AJPES-a, ki ne sme biti starejši od 3 mesecev,     
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CERTIFIKAT OZIROMA LISTINA O SKLADNOSTICERTIFIKAT OZIROMA LISTINA O SKLADNOSTICERTIFIKAT OZIROMA LISTINA O SKLADNOSTICERTIFIKAT OZIROMA LISTINA O SKLADNOSTI    

((((PRILOGA 8PRILOGA 8PRILOGA 8PRILOGA 8)))) 
 
 
Za to stranjo se priloži Certifikat oziroma listina o skladnosti male čistilne naprave z 
zahtevami glede doseganja mejnih vrednosti parametrov odpadnih vod, kot jih predpisuje 
Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz malih komunalnih čistilnih naprav 
(Ur.l. RS, št. 98/07). 
 
(Certifikat predloži investitorju izvajalec, ki je dobavil ali zgradil MČN) 
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DOKAZILO O LEGALNI  GRADNJIDOKAZILO O LEGALNI  GRADNJIDOKAZILO O LEGALNI  GRADNJIDOKAZILO O LEGALNI  GRADNJI    
((((PRILOGA 9PRILOGA 9PRILOGA 9PRILOGA 9)))) 

 
 
Za to stranjo se priloži veljavno gradbeno dovoljenje za stanovanjski objekt oz. potrdilo, 
da ima objekt, zgrajen pred letom 1967, na podlagi določil 1. odstavka 197. člena ZGO-1, 
uporabno dovoljenje. 
 
(Potrdilo, da ima objekt, zgrajen pred letom 1967, na podlagi določil 1. odstavka 197. 
člena ZGO-1, uporabno dovoljenje izda Upravna enota Šmarje pri Jelšah) 


