Občina Kočevje
Občinska uprava
Ljubljanska Cesta 26
1330 Kočevje
Slovenija

VLOGA (Obr. 1)
ZA SOFINANCIRANJE IZVEDBE TIPSKIH ZAŠČIT ZA ZAPIRANJE IN SKRIVANJE ZBIRNIH MEST
ZA ODPADKE ZA LETO 2019 ZA VEČ-STANOVANJSKE STAVBE ALI POSLOVNE PROSTORE NA
OBMOČJU OBČINE KOČEVJE
(obrazec izpolnite v elektronski obliki in ga natisnite)

1. Podatki o investitorju

Ime in priimek/Naziv pravne osebe:
Davčna številka:
Naslov in pošta:
Elektronska pošta:
Telefonska številka:
Številka TRR:
Odprt pri banki:
Upravičena oseba kandidiram kot:
a) upravnik/ca eno ali več stanovanjske stavbe, kjer se bo naložba izvajala,
b) lastnik/ca ali solastnik/ca eno ali več stanovanjske stavbe, kjer se bo naložba izvajala

T: +386(0)1 893 82 20, F: +386(0)1 893 82 30, E: obcina@kocevje.si, www.kocevje.si
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2. Osnovni podatki o stavbi, kjer se bo investicija izvajala

Naslov (ulica in hišna št.):
Skupno število prebivalcev:
Število enot (poslovnih/večstanovanjskih):
Št. in ime katastrske občine:
Št. parcele:
ID številka stavbe:
Tip objekta:

a) Poslovni objekt(i)
b) Več stanovanjski objekti(i)

3. Podatki o investiciji:
Sestava zabojnikov (število
in volumen):
Dimenzije zbirnega mesta:
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4. Izjava
Spodaj podpisana upravičena oseba izjavljam:
- da so vsi v vlogi navedeni podatki resnični,
- da bo/je investicija izvedena skladno s pogoji javnega razpisa in skladno z vsemi relevantnimi
veljavnimi predpisi,
- da zaščite zbirnega mesta, ki je predmet nepovratnih finančnih sredstev ne bom odstranil(a)
najmanj tri leta po vgraditvi.

5. Obvezne priloge:
PRILOGA 1:
PRILOGA 2:
PRILOGA 3:
PRILOGA 4:
PRILOGA 5:

Dokazilo o lastništvu eno- oziroma večstanovanjske stavbe ter parcele, na
katero se postavlja objekt zaščite;
Predračun za izdelavo in postavitev tipske zaščite za zbirno mesto s priloženo
skico zaščite, ki prikaže dimenzije in umestitev;
Kopijo odgovora Občine in soglasodajalcev na Vlogo za ureditev zbirnega
mesta;
Dokumente, ki dokazujejo, da je izvedba investicije skladna z vsemi
veljavnimi predpisi s področja graditve objektov (lokacijska informacija);
Soglasje solastnika nepremičnine, na kateri bo izvedena investicija, ki je
predmet javnega razpisa, če upravičenec ni edini lastnik oziroma je solastnik
nepremičnine, na kateri bo izvedena investicija, in sicer na predpisanem
obrazcu, ki je del vloge.

Kraj in datum:______________________________________________
Podpis upravičene osebe:____________________________________
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DOKAZILO O LASTNIŠTVU PARCELE
(PRILOGA 1)

Za to stranjo se priloži fotokopija dokazila o lastništvu parcele, na katero se postavi tipsko
zaščito. V kolikor je lastništvo vpisano v zemljiško knjigo, dokazila o lastništvu ni potrebno
priložiti.
V kolikor lastništvo ni vpisano v zemljiški knjigi, priložite ustrezno overjeno pravno listino, ki bo
izkazovala, da je parcela v vaši lasti.
V kolikor se zaščita postavlja na parceli, ki ni last investitorja, prijavitelj to izpolni na strani 8 in
izpolni Prilogo 5.
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FOTOKOPIJA PREDRAČUNA ZA TIPSKO ZAŠČITO
(PRILOGA 2)
Za to stranjo se priloži fotokopija predračuna za tipsko zaščito, izdana s strani izvajalca, ki je
opravlja za tako dejavnost.
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FOTOKOPIJA ODGOVORA OBČINE IN SOGLASODAJALCEV NA VLOGO ZA UREDITEV
ZBIRNEGA MESTA
PRILOGA 3

Za to stranjo se priloži fotokopija odgovora Občine Kočevje in soglasodajalcev na Vlogo za
ureditev zbirnega mesta (dostopna na spletni strani http://www.kocevje.si/novice/ureditevzbirnih-mest-za-odpadke).
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DOKAZILO O LEGALNI GRADNJI
(PRILOGA 4)

Za to stranjo se priloži lokacijska informacija.
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SOGLASJE LASTNIKA NEPREMIČNINE
(PRILOGA 5)

(Obrazec je potrebno izpolniti v primeru, ko upravičena oseba ni edina lastnica parcele, na kateri
bo izvedena investicija.)
Lastnik parcele:

Ime in Priimek:
Naslov:
Datum rojstva:
Št. parcele in kat. Občina:

Upravičena oseba:

Ime in Priimek:
Naslov (ulica in hišna številka):
Datum rojstva:

Podpisani lastnik/ca soglašam, da bo na parceli, ki je navedena v točki 2 Vloge, upravičena
oseba izvedla investicijo postavitve tipske zaščite po tem javnem razpisu

Kraj in datum:

Podpis lastnika:

__________________________

_______________________________
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