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Ime  in  priimek vlagatelja:_______________________________________________    
 

Naslov:_____________________________________________________________ 
 

Poštna  št.  in  kraj:____________________________________________________ 
 

Transakcijski  račun:_________________________  odprt  pri banki: ____________ 
 

Davčna  št.:______________________ 
 
 
 
 

Občina  Gornji Grad  
Attemsov trg 3  
3342     Gornji Grad  

 
 
 

ZAHTEVEK  ZA  IZPLAČILO  SREDSTEV  ZA  MČN 
 
 

Vlagatelj  vloži  ta  zahtevek  po  zaklju čku  nalo žbe  oz.  najkasneje  do 30.10.2017. 

 
 

Na  podlagi  sklepa  št.:_______________________,  z  dne  ____________,  prosim  
za nakazilo  odobrenih  sredstev  za  nakup  in  vgradnjo  malih  (individualnih  ali  
skupinskih)  čistilnih naprav  za  komunalne  odpadne  vode  v  višini  
_________________EUR. 
 

 
Izjavljam:  
-  da  vse  kopije   dokazil   ustrezajo   originalom,  
-  da  je  naložba   za  namen   za  katerega   je  bila   dana  vloga,   zaklju čena. 

 
 

Priloge:  
• račun o nakupu MČN s popisom del in materiala vključno z montažo MČN, v 

kolikor je bil k vlogi priložen predračun 
• dokazilo o poravnanih stroških nabave in vgradnje MČN 
• kopija sklenjene pogodbe z izvajalcem javne službe za izdelavo ocene 

obratovanja in odvoza blata - JKP Komunala d.o.o. Gornji Grad 
• izjava investitorja o zaključku naložbe. 

 
 
 
 
 
Datum: _________________                Podpis vlagatelja:_______________  
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IZJAVA INVESTITORJA O ZAKLJU ČKU NALOŽBE 

 

Podpisan-i/a …………………………....... kot investitor del izgradnje male čistilne 
naprave pod materialno in kazensko odgovornostjo izjavljam, da so bila dne 
…………….…....... zaključena vsa dela in dobavljena vsa oprema po računu št. 
………………………..........., ki je bil podlaga za dodelitev finančne pomoči za nakup in 
vgradnjo male čistilne naprave in sklenitev pogodbe. 
 
Kot dokazilo o zaključku del in porabljenih sredstvih dela in materiala so priložene 
kopije računov za dobavljeno opremo in opravljena dela. 

V primeru, da je skupni znesek računov za dobavljeno opremo in opravljeno delo nižji, 
od s sklepom dodeljenih sredstev, do katerih je upravičen investitor, bodo sredstva 
nakazana v višini največ 100% vrednosti investicije z vključenim DDV. 

V primeru, da bodo zneski na računih višji kot so bili zneski na predračunih, bo višina 
nakazanih sredstev enaka višini, določeni ob odobritvi sredstev. 

 

 

 

Datum: _____________                                                                Investitor:   

__________________________ 
         (podpis)  
    
  


