
PRILOGA

Ministrstvo za okolje in prostor      vloga / priprava

Dunajska 48, 1000 Ljubljana  
  VLOGA ZA DODELITEV SREDSTEV ZA ODPRAVO POSLEDIC POPLAV  v letu 2004

         UVODNI DEL

  zaporedna  št. vloge:                            vložena pri organu :
  datum vložitve vloge:                            št. spisa:

  uradna oseba:
      žig organa

  S to vlogo se zaproša za dodelitev sredstev za odpravo posledic poplave dne 9.8.2004, 
  opredeljeno s sklepom Vlade Republike Slovenije številka 325-01/2001-15 z dne 2.9.2004 .

        VSEBINSKI DEL  fizi�na/pravna fizi�na

    1. SKLOP status vložnika
    1. razdelek Vložnik - fizi�na oseba
    ime in priimek:
    rojstni podatki:                     datum    kraj
    naslov stalnega bivališ�a:
    naslov za�asnega  bivališ�a:  
    EMŠO:    dav�na številka:

  zastopnik oz. pooblaš�.  po odlo�bi oz. pooblastilu:

    2. razdelek Vložnik - pravna oseba
   polni naziv firme:
   organizacijska oblika: sedež firme:
   naslov firme:
   odgovorna oseba:  
   stand. št. dejavnosti:    dav�na številka:

  zastopnik oz. pooblaš�.  po odlo�bi oz. pooblastilu:

V prilogi te vloge je izpis iz sodnega registra / poslovnega registra oziroma iz vpisnika za s.p.

    2. SKLOP podatki o poškodovanem objektu 
    1. razdelek opis poškodovanega objekta

naslov objekta:
objekt stoji na zemljiš�u s parcelno št.:   k.o.:

    ID objekta:   vrsta objekta:
  vrsta objekta za obnovo:

   stanovanjski

   poslovni celotna neto uporabna površina objekta : m 2
   gospodarski objekt kmetije neto uporabna površina objekta v obnovi : m 2
   poseben objekt (21.�len zakona) število delov objekta v obnovi



  Objekt oziroma del objekta je/ni  v solastništvu:

  Solastniški delež na objektu in podatki o solastnikih:
  ime in priimek:   naslov:
  rojen:                 lastniški delež:  dav�na št.:
  zastopnik oz. pooblaš�.:  po odlo�bi oz. pooblastilu:

  ime in priimek:   naslov:
  rojen:                 lastniški delež:  dav�na št.:
  zastopnik oz. pooblaš�.:  po odlo�bi oz. pooblastilu:

  ime in priimek:    naslov:
  rojen:                  lastniški delež:  dav�na št.:
  zastopnik oz. pooblaš�.:   po odlo�bi oz. pooblastilu:

    v prilogi te vloge so naslednja soglasja lastnikov oz. solastnikov objekta:

1.  
2.  
3.  
4.  

   2. razdelek škoda in sredstva za obnovo

              ID zapisnika ocene škode:   višina škode na objektu :     SIT

  višina sredstev potrebna za obnovo :    SIT vrsta obj.:

  neto tlorisna površina obj. oz. dela obj. v obnovi : m2

  strošek za 1m2 novo gradnje objekta v obnovi :    SIT

  strošek novo gradnje za 5% neto tlorisne površine:    SIT

  stroški obnove ve�ji od pogoja :
    (glej �len 23/5 oz. 25/7 oz. 26/5 zakona)

   3. SKLOP za dodelitev sredstev - temeljni program
   1. razdelek razvrstitev

    zaprošena sredstva se nanašajo na: 
   s40. za obnovo stanovanja, v lasti osebe zasebnega prava v katerem ima lastnik ali njegov družinski �lan stalno bivališ�e

   s60. za obnovo stanovanja, v lasti osebe zasebnega prava v katerem ima lastnik ali njegov družinski �lan stalno bivališ�e in je zavarovano za škodo zaradi te naravne nesre�e

   sn30. za obnovo ostalih stanovanj, ki je bilo naseljeno na dan nastanka nesre�e

   sn40. za obnovo ostalih stanovanj, ki je bilo naseljeno na dan nastanka nesre�e in je zavarovano za škodo zaradi te naravne nesre�e

   p30. za obnovo poslovnih prostorov, ki je v lasti osebe zasebnega prava, v katerih je na dan nastanka naravne nesre�e lastnik izvajal svojo dejavnost

   p40. za obnovo poslovnih prostorov, ki je v lasti osebe zasebnega prava, v katerih je na dan nastanka naravne nesre�e lastnik izvajal svojo dejavnost

             in je objekt zavarovan za škodo zaradi te naravne nesre�e

   pn10. za obnovo poslovnih prostorov, ki je oseba v lasti zasebnega prava na dan nastanka naravne nesre�e dajala v najem za izvajanje dejavnosi drugi osebi

   pn20. za obnovo poslovnih prostorov, ki je oseba v lasti zasebnega prava na dan nastanka naravne nesre�e dajala v najem za izvajanje dejavnosi drugi osebi

              in je objekt zavarovan za škodo zaradi te naravne nesre�e

    k40. za obnovo gospodarskega objekta kmetije v lasti osebe zasebnega prava

    k60. za obnovo gospodarskega objekta kmetije v lasti osebe zasebnega prava in je objekt zavarovan za škodo zaradi te naravne nesre�e

   pos.-obj.  za obnovo objekta, ki je na dan nesre�e z aktom razglašen za kulturni spomenik ali objekt namenjen varstvu oziroma upravljaju zavarovanega obmo�ja



   Obnova objekta je vklju�ena v program odprave posledic nesre�e z dne:

    2. razdelek dokazila

    Kot dokazila je vlogi priloženo:     ( številka oziroma oznaka dokazila)

   dokazilo o pravici do razpolaganja z objektom
    potrdilo o stalnem bivališ�u
    potrdilo o stalnem bivališ�u stanovalcev

     potrdilo o izvajanju dejavnosti v objektu
     potrdilo o priznanem izpla�ilu zavarovanih zneskov v višini (%):

    (glej �len 15/1,2 navodila)

    Vlogi je priloženo tudi predpisano dovoljenje za poseg v prostor oziroma:

   1. gradbeno dovoljenje oziroma enotno dovoljenje za gradnjo  (da/ne):
   2. lokacijska informacija  (da/ne):

   izdano od:      pod št.:     z dne:
    (glej �len 15/2 navodila)
   3. razdelek dokumentacija

 Vlogi je priložena tudi dokumentacija o vseh predvidenih stroških v višini:

   SIT.

     ZAKLJU�NI DEL
    1. razdelek izjava vložnika

  Podpisani: izjavljam:
   da so podatki in vsa priložena dokumentacija, ki jih dajem k tej vlogi, to�ni in resni�ni za kar 
   prevzemam vso moralno in materialno odgovornost

     podpis upravi�enca:    datum podpisov:   podpis uradne osebe:

   mesto žiga organa :

             v           dne:

    2. razdelek   Opombe:



    3. razdelek   Priloge:

1.  ime in priimek stanovalcev: starost: ID št. za DDV:
1.
2.
3.
4.

2.  

3.  

4.  

5.  


