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V skladu s 24. členom Statuta Občine Gorje (Uradno glasilo slovenskih 
občin, št. 13/17) vam v prilogi pošiljam v obravnavo in sprejem: 
 
 
 

PRAVILNIK O SOFINANCIRANJU MALIH 
KOMUNALNIH ČISTILNIH NAPRAV NA OBMOČJU 

OBČINE GORJE, predlog – druga obravnava 

 
 
 

Predlog sklepa: 
1. Občinski svet Občine Gorje sprejme Pravilnik o sofinanciranju malih komunalnih 
čistilnih naprav na območju občine Gorje.  

 
 
 

Peter Torkar 
Župan Občine Gorje 

 



Obrazložitev  
 
Občinski svet Občine Gorje je na 9. redni seji – drugi sklic obravnaval predlog Pravilnika o 
sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav na območju občine Gorje. Na predlagani 
Pravilnik ni bilo podanih bistvenih pripomb in predlogov, zato predlagamo, da se Pravilnik 
sprejme v predlagani obliki.  
 
 
Pripravila: Nuša Jesenšek 
 



Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno 
prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 - ZUJF, 
14/15 - ZUUJFO, 76/16 - odl. US, 11/18 - ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 - ZIUZEOP-A) in a podlagi 
7. člena Statuta Občine Gorje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 13/2017) je Občinski svet  
Občine Gorje  na ……. redni seji dne……………. sprejel 
 

P R A V I L N I K 
o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav na območju  

Občine Gorje 
 
I. Namen   
 

1. člen 
1. S tem pravilnikom se določajo namen, upravičenci, pogoji in merila za dodelitev 

proračunskih sredstev, namenjenih za nakup in vgradnjo malih komunalnih čistilnih 
naprav za stanovanjske stavbe na območju Občine Gorje  (v nadaljevanju: občina). 

2. Sredstva za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav v občini se zagotavljajo iz 
občinskega proračuna, njihovo višino za posamezno leto določi občinski svet z odlokom 
o proračunu.  

3. Na podlagi določene višine sredstev se na podlagi sklepa župana objavi javni razpis, ki 
natančno določa pogoje za dodelitev proračunskih sredstev v skladu s tem pravilnikom. 
Za dodelitev sredstev se po objavi razpisa zaprosi s pisno vlogo na občino. Razpis je odprt 
do porabe predvidenih sredstev v tekočem proračunskem letu. 
 

II. Upravičenci 
 

2. člen 
1. Sredstva se dodeljujejo upravičencem v obliki sofinanciranja. 
2. Upravičenci dodelitve proračunskih sredstev po tem pravilniku so fizične osebe – lastniki 

stanovanjskih stavb s stalnim prebivališčem v občini. V primeru izgradnje skupne male 
čistilne naprave za več stanovanjskih stavb, je nosilec investicije (vlagatelj) tisti, na 
katerem zemljišču bo čistilna naprava zgrajena. Investitorji medsebojna razmerja uredijo 
s posebno pogodbo. 

3. Sredstva se ne morejo pridobiti za stavbe na območju aglomeracij, kjer je že zgrajena ali 
se planira izgradnja javne kanalizacije.  
 

III. Višina sofinanciranja in upravičeni stroški 
 

3. člen 
1. Višina sofinanciranja znaša do 50 % upravičenih stroškov oziroma največ 1.000,00 

EUR/stanovanjsko stavbo. Sofinancira se postavitev ene male komunalne čistilne 
naprave za enostanovanjsko stavbo kot tudi postavitev ene komunalne čistilne naprave 
za več stanovanjskih stavb. 

2. Upravičeni stroški nakupa so male komunalne čistilne naprave velikosti do 50 PE z 
vključenimi stroški vgradnje in montaže male komunalne čistilne naprave in njenega 
prvega zagona z nastavitvijo parametrov. Upravičeni stroški lahko nastanejo od datuma 
veljavnosti tega pravilnika. Vlagatelji lahko vložijo vlogo za sofinanciranje najkasneje v 3 
letih od nakupa in vgradnje. 

3. DDV ni upravičen strošek. 
  



IV. Pogoji in omejitve 
 

4. člen 
1. Vloga mora zadostiti naslednjim pogojem: 
– da objekt enostanovanjske ali večstanovanjske stavbe leži izven območja aglomeracij in 

da ima lastnik prijavljeno stalno prebivališče v občini;  
– mala komunalna čistilna naprava je lahko postavljena tudi na območju predvidenih 

aglomeracij v primeru, da je izvedba kanalizacijskega priključka zaradi oddaljenosti 
priključnega mesta ali tehnične izvedljivosti priključka ekonomsko neupravičena. Za 
vsak takšen primer, na predlog izvajalca gospodarskih javnih služb, izda Občinska uprava 
posebno soglasje za postavitev male čistilne naprave; 

– da ima objekt veljavno gradbeno dovoljenje za stanovanjsko stavbo zgrajeno po letu 
1967 ali potrdilo, da je stanovanjska stavba zgrajena pred letom 1967; 

– da je vgrajena tipska mala komunalna čistilna naprava z zmogljivostjo manjšo od 50 PE, 
ki je gradbeni proizvod v skladu s standardom SIST EN 12566-3 ali drugim 
enakovrednim in mednarodno priznanim standardom in je zanjo izdana izjava o 
lastnostih v skladu s predpisi, ki urejajo gradbene proizvode (v nadaljnjem besedilu: 
izjava o lastnostih); 

– ustreznost čiščenja mora biti v skladu s preglednico 3, priloge 1 Uredbe o odvajanju in 
čiščenju komunalne odpadne vode Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne 
vode (Uradni list RS, št. 98/15, 76/17, 81/19, 49/20 - ZIUZEOP); 

– poročilo o opravljenih prvih meritvah mora biti v skladu s predpisom, ki ureja prve 
meritve in obratovalni monitoring odpadnih voda; 

– lokacija postavitve male komunalne čistilne naprave mora omogočati dostop in 
neovirano praznjenje; 

– upravičenci morajo razpolagati z zemljiščem na podlagi lastninske ali katere druge 
stvarnopravne pravice na katerem se načrtuje postavitev male komunalne čistilne 
naprave; 

–  čistilna naprava mora biti vgrajena in v funkciji obratovanja v času vložitve zahtevka; 
– upravičenci, ki bodo za več stavb postavili skupno čistilno napravo, morajo vlogi priložiti 

podpisan medsebojni dogovor vseh uporabnikov male komunalne čistilne naprave, ki ni 
časovno omejen in osebo, ki bo zadolžena za upravljanje male komunalne čistilne 
naprave, ter sklenjeno služnostno pogodbo med lastniki zemljišč in investitorji;  

– ob zagonu male komunalne čistilne naprave mora biti ukinjena obstoječa greznica v 
skladu s pogoji Javnega podjetja Infrastruktura Bled d.o.o.;  

– MKČN mora biti vpisana v register pri izvajalcu javne službe Javnemu podjetju 
Infrastruktura Bled d.o.o.;  

– sredstva se ne dodelijo za naložbe izven območja Občine Gorje;  
– upravičenci lahko pridobijo sredstva za isto naložbo le enkrat. V kolikor je upravičenec 

že prejel javna sredstva za isti namen, do sredstev po tem razpisu ni upravičen. 
2. Prejemnik po pogodbi se zaveže, da:  
– bo hranil dokumentacijo še najmanj 5 let po izplačilu sredstev iz strani občine; 
– bo omogočil občini vpogled v dokumentacijo in nadzor koriščenja namenskih sredstev 

na terenu. 
3. Upravičenec je dolžan vrniti nenamensko porabljena sredstva skupaj z zakonitimi 

zamudnimi obresti, ki se obračunavajo od dneva izplačila upravičencu, do dneva vračila 
sredstev v primerih, ko se ugotovi:  

– da so bila dodeljena sredstva delno ali v celoti nenamensko porabljena,  
– da je upravičenec za katerikoli namen pridobitve sredstev navajal neresnične podatke,  
– druge nepravilnosti pri uporabi sredstev. 



4. Izpolnjevanje pogojev se dokazuje z izpolnjeno in podpisano vlogo z zahtevanimi 
prilogami po navodilih Javnega razpisa. 

5. Če vloga ob vložitvi ni popolna, se prosilca pozove, naj vlogo v roku 8 dni dopolni. Če tega 
ne stori, se vloga s sklepom zavrže 

 
V. Javni razpis  
 

5. člen 
1. Javni razpis se objavi na spletni strani, na oglasni deski in v občinskem glasilu. V javnem 

razpisu se določi najmanj:  
1. naziv in sedež občine, 
2. pravna podlaga za izvedbo razpisa, 
3. predmet javnega razpisa, 
4. osnovne pogoje za kandidiranje na razpisu z morebitnimi dodatnimi merili, 
5. okvirna višina sredstev, 
6. določitev obdobja, do katerega morajo biti sredstva porabljena, 
7. rok in naslov vložitve vlog, 
8. rok, v katerem bodo potencialni upravičenci obveščeni o izidu, 
9. kraj, čas in osebo, pri kateri lahko upravičenci pridobijo informacije in razpisno 
dokumentacijo. 

 
VI. Postopek javnega razpisa   
 

6. člen 
1. Postopek za dodelitev proračunskih sredstev v skladu z razpisnimi pogoji vodi tri članska 

komisija, ki jo s sklepom imenuje župan.  
Naloge komisije so:   

a) odpiranje in pregled vlog,  
b) ocena upravičenosti vlog, 
c) priprava poročila s predlogom prejemnikov in višine sredstev,  
d) druge naloge povezane z uspešno izvedbo razpisa.  

2. Komisija obravnava vse popolne in pravočasno prispele vloge (z vsemi zahtevanimi 
dokazili) po vrstnem redu prispetja in pripravi seznam upravičencev najkasneje v roku 
30 dni od obravnave vlog ter pripravi predlog o dodelitvi proračunskih sredstev. 
Sredstva se dodeljujejo enkrat letno do porabe finančnih sredstev sprejetega proračuna. 

3. Na podlagi predloga komisije o dodelitvi proračunskih sredstev se izda sklep. Zoper sklep 
je mogoča pritožba pri županu občine. Odločitev župana je dokončna.  

4. O izidu javnega razpisa se vse vlagatelje obvesti v roku 30 dni od dneva, ko komisija 
pripravi predlog dodelitve proračunskih sredstev. 

 
VII. Zahtevek za izplačilo  
 

7. člen 
1. Upravičenci na podlagi sklepa o dodelitvi sredstev na občino pošljejo zahtevek za 

izplačilo z vsemi zahtevanimi prilogami najkasneje do 10. 11. v tekočem letu. 
2. Pred vložitvijo zahtevka mora biti naložba zaključena in plačani vsi računi, razen potrdila 

o pozitivno opravljeni prvi meritvi, ki se dostavi v roku 6 mesecev po vgradnji male 
komunalne čistilne naprave. 



3. Po predložitvi vse dokumentacije, skladno s priloženimi navodili, se z upravičencem 
sklene pogodba o dodelitvi nepovratnih sredstev in ostalih medsebojnih obveznostih in 
pravicah. 

4. Nakazilo sredstev se izvrši na osebni račun upravičenca v roku 30 dni od podpisa 
pogodbe. 

 
VIII. Končne določbe 
 

8. člen 
1. Nadzor nad izvajanjem namenske porabe proračunskih sredstev, skladno z javnim 

razpisom, izvaja občinska uprava. 
2. Pogodba o sofinanciranju mora vsebovati: pogodbene stranke, višino sofinanciranja in 

opredelitev pravic in obveznosti pogodbenih strank. 
3. Prejemnik po pogodbi se zaveže, da: 

– bo hranil dokumentacijo še najmanj 5 let po izplačilu sredstev iz strani občine; 
– bo omogočil občini vpogled v dokumentacijo in nadzor koriščenja namenskih 

sredstev na terenu. 
 

IX . Veljavnost pravilnika 
 

9. člen 
1. Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradno glasilo slovenskih občin 
 
 
 
 
 
 
 



Na podlagi 7. člena Statuta Občine Gorje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 13/2017), 
Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 
50/07, 61/08, 3/13, 81/16), določil Odloka o proračunu Občine Gorje za leto ……….. (Uradno 
glasilo slovenskih občin, št. ………), Pravilnika o sofinanciranju izgradnje malih čistilnih 
naprav (Uradno glasilo slovenskih občin, št. ………..)   
 

OBČINA GORJE OBJAVLJA 
JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE MALIH ČISTILNIH NAPRAV ZA 

KOMUNALNE ODPADNE VODE V OBČINI GORJE 
 
 

I. Predmet razpisa 
 

Predmet razpisa je sofinanciranje malih čistilnih naprav za komunalne odpadne vode do 50 
PE (populacijskih enot) v Občini Gorje .  
 

II. Splošni pogoji za pridobitev sredstev  
 
1. Upravičenci  
Po tem razpisu so fizične osebe – lastniki stanovanjskih stavb s stalnim prebivališčem v 
občini. V primeru izgradnje skupne male čistilne naprave za več stanovanjskih stavb, je 
nosilec investicije (vlagatelj) tisti, na katerem zemljišču bo čistilna naprava zgrajena. 
Investitorji medsebojna razmerja uredijo s posebno pogodbo. 
 
2. Pogoji pri izgradnji male čistilne naprave:  
– da objekt enostanovanjske ali večstanovanjske stavbe leži izven območja ureditve 

javnega kanalizacijskega omrežja in da ima lastnik prijavljeno stalno prebivališče v 
občini;  

– mala komunalna čistilna naprava je lahko postavljena tudi na območju predvidenih za 
opremljanje z javnim kanalizacijskim omrežjem v primeru, da je izvedba kanalizacijskega 
priključka zaradi oddaljenosti priključnega mesta ali tehnične izvedljivosti priključka 
ekonomsko neupravičena. Za vsak takšen primer, na predlog izvajalca gospodarskih 
javnih služb, izda Občinska uprava posebno soglasje za postavitev male čistilne naprave; 

– da ima objekt veljavno gradbeno dovoljenje za stanovanjsko stavbo zgrajeno po letu 
1967 ali potrdilo, da je stanovanjska stavba zgrajena pred letom 1967; 

– da je vgrajena tipska mala komunalna čistilna naprava z zmogljivostjo manjšo od 50 PE, 
ki je gradbeni proizvod v skladu s standardom SIST EN 12566-3 ali drugim 
enakovrednim in mednarodno priznanim standardom in je zanjo izdana izjava o 
lastnostih v skladu s predpisi, ki urejajo gradbene proizvode (v nadaljnjem besedilu: 
izjava o lastnostih); 

– ustreznost čiščenja mora biti v skladu s preglednico 3, priloge 1 Uredbe o odvajanju in 
čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15 in 76/17) oziroma kemijska 
potreba po kisiku (KPK) ne sme presegati 200 mg/l, biokemijska potreba po kisiku 
(BPK5) ni določena; 

– poročilo o opravljenih prvih meritvah mora biti v skladu s predpisom, ki ureja prve 
meritve in obratovalni monitoring odpadnih voda; 

– lokacija postavitve male komunalne čistilne naprave mora omogočati dostop in 
neovirano praznjenje; 



– upravičenci morajo razpolagati z zemljiščem na podlagi lastninske ali katere druge 
stvarnopravne pravice na katerem se načrtuje postavitev male komunalne čistilne 
naprave; 

– čistilna naprava mora biti vgrajena in v funkciji obratovanja v času vložitve zahtevka; 
– upravičenci, ki bodo za več stavb postavili skupno čistilno napravo, morajo vlogi priložiti 

podpisan medsebojni dogovor vseh uporabnikov male komunalne čistilne naprave, ki ni 
časovno omejen in osebo, ki bo zadolžena za upravljanje male komunalne čistilne 
naprave, ter sklenjeno služnostno pogodbo med lastniki zemljišč in investitorji;  

– ob zagonu male komunalne čistilne naprave mora biti ukinjena obstoječa greznica v 
skladu s pogoji Javnega podjetja Infrastruktura Bled d.o.o.;  

– MKČN mora biti vpisana v register pri izvajalcu javne službe Javnemu podjetju 
Infrastruktura Bled d.o.o.;  

– sredstva se ne dodelijo za naložbe izven območja Občine Gorje;  
– upravičenci lahko pridobijo sredstva za isto naložbo le enkrat. V kolikor je upravičenec 

že prejel javna sredstva za isti namen, do sredstev po tem razpisu ni upravičen. 
 
3. Deleži sofinanciranja 
Do …………… % upravičenih stroškov investicije oziroma največ ………….. EUR.  
 

III. Višina sredstev 
Sredstva so zagotovljena v Odloku o proračunu Občine Gorje za leto ………, po programu 
……………. Ravnanje z odpadno vodo, pod proračunsko postavko ……………. – Sofinanciranje 
malih čistilnih naprav, konto ……………, v višini …………… EUR.  
 

IV. Upravičeni stroški  
Upravičeni stroški so stroški, ki so nastali od ………… do oddaje vloge in se jih izkazuje s 
kopijami računov.  
 
Sofinancirajo se upravičeni stroški za stanovanjski objekt z veljavnim gradbenim 
dovoljenjem oziroma z veljavnim uporabnim dovoljenjem .  
 
Upravičeni stroški malih čistilnih naprav obsegajo  nakup in montaža male čistilne naprave.  
 
Naložba mora biti zaključena pred vložitvijo vloge.  
 

V. Vsebina vloge  
Upravičenec mora vložiti popolno vlogo z vsemi zahtevanimi obrazci in prilogami.  
 
Vloga za sofinanciranje malih čistilnih naprav je popolna, če vsebuje naslednje izpolnjene 
obrazce:  
1. Izjava lastnika nepremičnine.  
2. Kopija sklepa o registraciji izvajalca, iz katere je razvidno, da izvajalec izpolnjuje pogoje 

za opravljanje ustrezne dejavnosti.  
3. Izjava o ustreznosti oziroma pravilni priključitvi oziroma pogodba z izvajalcem 

gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih vod.  
4. Računi o nakupu in montaži male čistilne naprave.  
5. Potrdilo o plačanih računih.  
6. Dokazilo o lastništvu objekta – izpisek iz zemljiške knjige.  
7. Veljavno gradbeno dovoljenje ali uporabno dovoljenje za objekt, ki se je priključil na 

MKČN.  



8. Certifikat oziroma listina o skladnosti izdelka z zahtevami glede mejnih vrednosti 
parametrov odpadnih vod.  

9. Parafiran vzorec pogodbe.  
 
Obrazci in priloge morajo biti zložene po vrstnem redu, kot je navedeno.  
 
Razpisna dokumentacija bo od dneva objave javnega razpisa v Uradnem glasilu slovenskih 
občin na razpolago v sprejemni pisarni Občine Gorje, Zgornje Gorje 6b, 4247 Zgornje Gorje, 
v času uradnih ur in na spletni strani Občine Gorje (www.gorje.si).  
 
Dodatne informacije: tel. (04) 575 18 00, e-pošta: obcina.gorje@gorje.si.  
 

VI.  Rok in način prijave  
 

Kandidat vloži vlogo z vsemi dokazili osebno ali po pošti na naslov: Občina Gorje, Zgornje 
Gorje 6b, 4247 Zgornje Gorje 
 
Zahtevek za sofinanciranje z zahtevano dokumentacijo mora biti oddan v zaprti kuverti s 
pripisom »Ne odpiraj – Razpis sofinanciranje malih čistilnih naprav«.  
 

VII.  Postopek obravnave vlog  
 

Odpiranje vlog ne bo potekalo javno. Strokovna komisija bo vloge odpirala v sledečih 
mesecih: marec, maj, julij, september, november, oziroma do porabe sredstev. Obravnavala 
bo vloge, ki bodo prispele do zadnjega dne predhodnega meseca. Če vloga ne bo popolna, bo 
prijavitelj pozvan, da v roku osmih dni od prejema poziva za dopolnitev vloge le-to dopolni. 
Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v določenem roku, bodo zavržene. 
Popolne vloge bodo ocenjene na podlagi izpolnjevanja pogojev in meril iz razpisa.  
 
Prejete vloge se bodo obravnavale po časovnem zaporedju prispetja vloge. V primeru, da bo 
prispelih popolnih vlog več kot je na voljo razpoložljivih sredstev glede na namembnost 
sofinanciranja, bodo imele prednost vloge, ki bodo prispele prej.  
 
O izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni s sklepom v roku 15 dni od dne, ko bo 
komisija pripravila predlog prejemnikov sredstev. Po izdanem sklepu in nastopu 
pravnomočnosti sklepa, bo z vsakim upravičencem sklenjena pogodba o dodelitvi sredstev 
in ostalih medsebojnih obveznostih in pravicah. Nakazilo sredstev se izvrši na transakcijski 
račun upravičenca v roku 30 dni od obojestranskega podpisa pogodbe.  
 

VIII.  Nadzor in sankcije  
 

Kontrolo nad izvajanjem namenske porabe sredstev izvaja predstavnik Občine Gorje.  
 
V primeru, da se ugotovi, da sredstva niso bila porabljena za namen, za katerega so bila 
dodeljena ali pa so bila dodeljena na podlagi neresničnih podatkov oziroma je prejemnik 
prekršil druga določila pogodbe, je občina upravičena zahtevati vračilo dodeljenih sredstev 
v enkratnem znesku. Prejemnik bo moral vrniti sredstva s pripadajočimi zamudnimi 
obrestmi za obdobje od dneva nakazila dalje.  



 
 
 

II. PRIJAVNI OBRAZCI 
 
 

 



ZAHTEVEK 
za sofinanciranje malih čistilnih naprav za komunalne odpadne vode 

 

1. Osebni podatki vlagatelja: 
 

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

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

EMŠO: ……………………………………………………………………………………..…… 

Stalno prebivališče 
(ulica in kraj): 

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

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

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

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

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

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

Elektronski naslov: ……………………………………………………………………………………..…… 

 
2. Podatki o objektu/tih: 

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

 
3. Število oseb 

prijavljenih na 
naslovu: 

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

 
4. Obvezne priloge: 
4.1 Male čistilne naprave: 

 Izjava lastnika nepremičnine 
 Izjava o ustreznosti oz. pravilni priključitvi oz. pogodba z gospodarsko javno službo 
 Računi o nakupa male čistilne naprave in montaža 
 Dokazila o plačilu računov nakupa male čistilne naprave in montaže 
 Dokazilo o lastništvu objekta – izpisek iz zemljiške knjige  
 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 
 Veljavno gradbeno dovoljenje ali uporabno dovoljenje za stanovanjski objekt. 
 
 

Znesek celotne investicije v EUR Vrednost brez DDV v EUR Vrednost z DDV v EUR 

………………………………………………. ………………………………………. ………………………………………. 
 
 
Podpis: ………………………….                                        Datum: …………………………… 



IZJAVA LASTNIKOV NEPREMIČNINE 
 

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

Rojen/a – datum in kraj: ……………………………………………………………………………………. 

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

 

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

Rojen/a – datum in kraj: ……………………………………………………………………………………. 

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

 

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

Rojen/a – datum in kraj: ……………………………………………………………………………………. 

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

 

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

Rojen/a – datum in kraj: ……………………………………………………………………………………. 

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

 
 
 
Kot lastnik/lastnica nepremičnine na naslovu   
 
………………………………………………………...................................................................... 
  
na parcelni št., k.o. (katastrska občina) .................................…………………………….......... 
 
 
skladno z določili javnega razpisa Občine Gorje za sofinanciranje malih čistilnih naprav, 
izjavljam/izjavljamo, da so bila na zgoraj navedeni nepremičnini izvedena vsa dela, da so podatki v 
vlogi resnični in  skladni z nameni iz razpisa Občine Gorje . 
 
 
Kraj in datum:       Podpis lastnikov nepremičnine: 
 
………………………………………….    ……………………………………………. 
 
                                                                              ……………………………………………. 
  
                                                                                ……………………………………………. 
 
                                                                                 ……………………………………………. 



IZJAVA O USTREZNOSTI OZ. PRAVILNI PRIKLJUČITVI 
 
 
 

Družba WTE Bled d.o.o. Savska cesta 23, Bled, 4260 Bled kot 
koncesionar/izvajalec/gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih 
komunalnih in padavinskih voda, izjavlja na osnovi terenskega ogleda, da so bila za odjemno 
mesto: 
 
 

(priimek in ime) 
 

(naslov) 
 

(poštna številka in pošta) 
 

(telefon) 
 
 
Dne …………………………………zaključena, skladno z veljavno zakonodajo, vsa dela pri  
 
vgradnji male komunalne čistilne  naprave, tip………………………………………… 
 
 
 
 
 
Datum:       Datum in žig:  
 
Investitor:       Koncesionar:: 
  



RAČUNI O NABAVI IN MONTAŽI MALE ČISTILNE NAPRAVE  
 
Kopije računov priložite za to stranjo  



DOKAZILA O PLAČILU RAČUNOV ZA NABAVO MALE ČISTILNE NAPRAVE IN 
MONTAŽO 
 
Kopije dokazil o plačilu računov priložite za to stranjo



DOKAZILO O LASTNIŠTVU OBJEKTA 
 
Izpisek iz zemljiške knjige 
 
Prilogo priložite za to stranjo 
  



VELJAVNO GRADBENO DOVOLJENJE ZA STANOVANJSKI OBJEKT OZ. 
UPORABNO DOVOLJENJE 
 
Prilogo priložite za to stranjo 
  



 

KOPIJA SKLEPA O REGISTRACIJI IZVAJALCA, IZ KATERE JE RAZVIDNO, DA 
IZVAJALEC IZPOLNJUJE POGOJE ZA OPRAVLJANJE USTREZNE DEJAVNOSTI 
(za izgradnjo male čistilne naprave) 
 
Prilogo priložite za to stranjo



CERTIFIKAT OZ. LISTINA O SKLADNOSTI (IZDELKA Z ZAHTEVAMI GLEDE 
MEJNIH VREDNOSTI PARAMETROV ODPADNIH VOD  
(za izgradnjo male čistilne naprave) 
 
Prilogo priložite za to stranjo 
  



VZOREC POGODBE 
 
Priložite parafiran vzorec pogodbe 
 
 
 
  



OBČINA GORJE, Zgornje Gorje 6b, 4247 Zgornje Gorje, ki jo zastopa župan Peter Torkar, 
matična številka: 2209721, davčna številka: 66614198, (v nadaljevanju občina) 
 
in 
 
vlagatelj (v nadaljevanju končni prejemnik) .………………………………….……., davčna številka: 
…………….………………….…, EMŠO: ………………………………………….. 
 
kot prejemnik sredstev  
 
skleneta naslednjo 
 

POGODBO 
O SOFINANCIRANJU MALIH ČISTILNIH NAPRAV ZA KOMUNALNE 

ODPADNE VODE 
 

1. člen 
Pogodbeni stranki ugotavljata: 
 
da je bil dne …………… v Uradnem glasilu slovenskih občin št. …………. objavljen Javni razpis 
za sofinanciranje malih čistilnih naprav za komunalne odpadne vode (v nadaljevanju: javni 
razpis), 
- da se je končni prejemnik prijavil na javni razpis s pravočasno in popolno vlogo, ki jo je 

pregledala komisija, 
- da je občina z odločbo št. ………… z dne ……….. končnemu prejemniku odobrila sredstva 

v skupni višini …………….. EUR bruto in sicer za naslednje namene: 
……………………………………………………………………………………….. 

 
2. člen 

Občina bo sredstva iz 1. člena te pogodbe nakazala na transakcijski račun prejemnika 15. dan 
od izdaje odločbe o prejemu sredstev. 
 

3. člen 
Sredstva bodo nakazana na transakcijski račun končnega prejemnika št. ……………………., 
odprtega pri ………………………………. banki. 
 
Sredstva bodo izplačana iz proračunske postavke ………… – sofinanciranje malih čistilnih 
naprav, konto ………... 

 
4. člen 

Končni prejemnik se zavezuje, da: 
- bo hranil dokumentacijo še najmanj 5 let po izplačilu sredstev s strani občine, 
- bo omogočil občini vpogled v dokumentacijo in kontrolo koriščenja namenskih sredstev, 
- se strinja, da se podatki o odobrenih in izplačanih denarnih sredstvih, ki so javnega 

značaja, lahko objavljajo. Pri tem se lahko objavijo osnovni podatki o višini odobrenih 
sredstev in prejemniku v skladu z zakonom, ki ureja dostop do informacij javnega značaja 
in zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov. 

 
 
 



5. člen 
Končni prejemnik se strinja, da ni upravičen do izplačila sredstev, če se v postopku ugotovi, 
da je za iste upravičene stroške in za isti namen pridobil oz. je v postopku pridobivanja 
sredstev iz katerega koli drugega javnega razpisa. 
 
Končni prejemnik se strinja, da mora s sklepom odobrena in že izplačana sredstva na podlagi 
te pogodbe vrniti skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi, navedenimi v zahtevku za vračilo 
sredstev, v roku 8 dni od vročitve zahtevka, če jih je pridobil na podlagi navedb neresničnih 
podatkov v vlogi ali na podlagi neverodostojne dokumentacije, ali če jih je uporabil v 
nasprotju z določili sklepa in pogodbe ali pa če je za iste upravičene stroške in za isti namen 
že prejel sredstva iz kateregakoli drugega javnega vira (sredstva Republike Slovenije ali EU). 

 
6. člen 

Čistilna naprava mora biti izven območij na katerih se predvideva izgradnja kanalizacije, 
razen v primeru, da bi bila tehnična priključitev na kanalizacijsko omrežje nesorazmerno 
draga – informacije si vlagatelj pridobi sam na občini.  
 

7. člen 
Občina imenuje za skrbnika pogodbe ………………., ki je pooblaščen, da jo zastopa glede vseh 
vprašanj, ki so predmet te pogodbe. 
 
Odgovorni predstavnik s strani končnega prejemnika je ……………………………………… 

 
8. člen 

Pogodbeni stranki bosta morebitne spore iz te pogodbe reševali sporazumno, v nasprotnem 
primeru pa je za reševanje sporov pristojno stvarno pristojno sodišče v Radovljici. 
 

9. člen 
Pogodba je nična, če kdo v imenu ali na račun izvajalca predstavniku ali posredniku organ ali 
organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno  korist za :  
- pridobitev posla, 
- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji, 
- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti, 
- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja 

povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, 
posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali 
njenemu predstavniku, zastopniku ali posredniku. 

 
10.  člen 

Pogodba je sklenjena, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki in velja od podpisa pogodbe. 
 

11. člen 
Pogodba je sestavljena v dveh enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka 
en izvod. 
 
         Številka:  
Datum:        Datum:  
 
Prejemnik(ca):       Župan občine Gorje 

Peter Torkar
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