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 OBČINA PODLEHNIK 
Podlehnik 9 
2286 Podlehnik 
Telefon: 02/ 788 40 60 
Telefax: 02/788 40 65 
Email: obcina.podlehnik@podlehnik.si 

 

ZAHTEVEK ZA DODELITEV SREDSTEV ZA IZGRADNJO MKČN 

  

  

Upravičenec:_________________________________________________________  

Naslov:_____________________________________________________________  

  

V skladu s sklepom Občine Podlehnik, št. ____________________________ z dne _______________________, izstavljam 

zahtevek za dodelitev odobrenih sredstev za izgradnjo MKČN v višini __________________________ EUR.  

 

Opomba: V kolikor se zahtevek vlaga skupaj z vlogo za sofinanciranje nakupa in vgradnjo malih komunalnih 

čistilnih naprav v Občini Podlehnik v letu 2018, se zgornji odstavek ne izpolni.   

Datum: __________________  

Podpis upravičenca: _______________________  

 

 Priloge:  

 Izjava o zaključku naložbe (PRILOGA 5) 

 Dokazilo o nakupu male čistilne naprave, iz katerega mora biti razvidna cena, vrsta in tip 

čistilne naprave ter podatek, da je nakup opravil vlagatelj 

 Dokazilo o poravnanih stroških vgradnje (fotokopije plačanih računov) 

 Kopijo sklenjene pogodbe z izvajalcem za odvoz blata 

 soglasje Komunalnega podjetja Ptuj d.d. oz. vsakokratnega izvajalca javne službe o 

priključitvi objekta na malo komunalno čistilno napravo (MKČN) (PRILOGA 6); 

 izjava o sofinanciranju tudi iz drugih virov javnih sredstev (PRILOGA 7),  

 ocena obratovanja oz. meritve, ki jo je izdal izvajalec javne službe (dostaviti v roku 6 

mesecev po vgradnji male komunalne čistilne naprave) 

 

  



OBRAZCI ZA PREDLOŽITEV ZAHTEVKA ZA IZPLAČILO SREDSTEV 
  

 

2 

 

PRILOGA 5 

 

IZJAVA O ZAKLJUČKU NALOŽBE 

  

  

 Podpisana …………………………………………………… kot investitor in …………………………………………… kot  

dobavitelj/izvajalec del pod materialno in kazensko odgovornostjo izjavljava, da so bila dne  

…………………………  zaključena vsa dela in dobavljena vsa oprema po predračunu št. ……….…………………..,   

ki je bil podlaga za dodelitev finančne pomoči za nakup in vgradnjo male čistilne naprave .  

  

  

  

  

Datum:                                                                                                      Datum in žig:  

Investitor:                                                                                                 Izvajalec:  
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PRILOGA 6 

 

SOGLASJE IZVAJALCA JAVNE SLUŽBE 

 

Izvajalec javne službe Komunalno podje Ptuj d.d., Puhova ulica 10, 2250 Ptuj, izdaja soglasje, da je mala 

komunalna čistilna naprava, ki je vgrajena na naslovu ……………………………………………………………… na 

parcelni št. …………………….... k.o. ………………………………. V skladu z Uredbo o odvajanju in čiščenju 

komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št.  98/15).  

 

 

 

Datum:……………………..                           Žig:                                                                   Podpis:…………………………… 
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PRILOGA 7 
 

I Z J A V A 
 
PODATKI O VLAGATELJU 
 
 
Priimek in ime………………………………………………………………….……………………. 
 
EMŠO:………………………………………… Davčna številka: ………………………………… 
 
Naslov stalnega prebivališča:………………………………………………………………….. 
 
 

IZJAVLJAM, 
 

 (ustrezno obkrožite oz. izpolnite) 
 
 da MKČN ni sofinancirana tudi iz drugih virov javnih sredstev,  

 da je MKČN  sofinancirana tudi iz drugih virov javnih sredstev, vendar skupna vrednost 
sofinanciranja ne presega 100% vrednosti upravičenih stroškov investicije in ti so :  

o vir sofinanciranja:……………………………………………………. 

o višina sofinanciranja: ………………………………………………… 

 
 
V/Na ___________________, dne ______________  
 
 
                                                                                                  Podpis vlagatelja:  _______________________ 
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OPOMNIK ZA IZPOLNITEV ZAHTEVKA ZA IZPLAČILO  (prijavitelj tega lista k vlogi ne prilaga) 

 
OBVEZNE PRILOGE K ZAHTEVKU ZA IZPLAČILO SREDSTEV 

 Izjava o zaključku naložbe (PRILOGA 5) 

 Dokazilo o nakupu male čistilne naprave, iz katerega mora biti razvidna cena, vrsta in tip čistilne 

naprave ter podatek, da je nakup opravil vlagatelj 

 Dokazilo o poravnanih stroških vgradnje (fotokopije plačanih računov) 

 Kopijo sklenjene pogodbe z izvajalcem za odvoz blata 

 soglasje Komunalnega podjetja Ptuj d.d. oz. vsakokratnega izvajalca javne službe o priključitvi 

objekta na malo komunalno čistilno napravo (MKČN) (PRILOGA 6); 

 izjava o sofinanciranju tudi iz drugih virov javnih sredstev (PRILOGA 7),  

 ocena obratovanja oz. meritve, ki jo je izdal izvajalec javne službe (dostaviti v roku 6 mesecev 

po vgradnji male komunalne čistilne naprave) 

 


