
OBRAZEC 3
Ministrstvo za okolje in prostor      vloga / priprava

Dunajska 48, 1000 Ljubljana  
  VLOGA ZA DODELITEV SREDSTEV ZA ODPRAVO POSLEDIC NARAVNE NESRE�E

ZA OBNOVO JAVNIH STAVB
         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 naravne nesre�e:
  opredeljeno s sklepom Vlade Republike Slovenije številka:                           z dne 

        VSEBINSKI DEL  fizi�na/pravna pravna

    1. SKLOP status upravi�enca
Upravi�enec - pravna oseba

   polni naziv lastnika:
   organizacijska oblika:       ID št. za DDV :
   naslov lastnika:
   odgovorna oseba:  

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

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

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

    ID dela objekta:   vrsta objekta:
    leto zgraditve objekta :   vrsta objekta za obnovo:

celotna neto uporabna površina objekta : m 2
neto uporabna površina objekta v obnovi : m 2
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:



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

1.  
2.  
3.  

   2. razdelek škoda in sredstva za obnovo

 ID zapisnika ocene škode:    višina škode na objektu :     SIT

  višina sredstev potrebna za obnovo : SIT
  vrsta objekta - namen :
  neto tlorisna površina obj. oz. dela obj. v obnovi : m2

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

   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 ali datum vpogleda v javno evidenco)

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

     potrdilo o izvajanju dejavnosti v objektu
     drugo

    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:

   3. razdelek dokumentacija

 Vlogi je priložena tudi projektna dokumentacija, na podlagi katere je bilo izdano predpisano dovoljenje 
  in iz katere je razvidno, da so stroški za obnovo objekta na podlagi projektanskega predra�una :

   SIT.

     ZAKLJU�NI DEL
    1. razdelek izjava upravi�enca

  Podpisani: izjavljam:
  da so podatki in vsa priložena dokumentacija, ki jih dajem k tej vlogi, to�ni in resni�ni in da bom sredstva, 
  ki mi bodo dodeljena porabil izklju�no za obnovo objekta po navedeni naravni nesre�i in v skladu z 
  priloženo dokumentacijo.



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

  mesto žiga organa :

             v           dne:

    2. razdelek   Informativen izra�un:

 Na podlagi vpisanih podatkov je bil na kraju samem in istega dne, kot so bili ti podatki vpisani, vpri�o
 upravi�enca narejen informativni izra�un, po katerem se za upravi�enca predvidevajo sredsteva državnega 
 prora�una v višini    SIT. (glej 17.�len pravilnika)

 OPOZORILO:
 "Ta izra�un pravic iz naslova dodeljevanja sredstev državnega prora�una je informativen. 
  Zoper ta izra�un tudi ni možno nobeno pravno sredstvo."

  Opombe:

    3. razdelek   Priloge:

1. 

2.  

3.  

4.  

5.  


