VLOGA
Za dodelitev finančne pomoči za nakup in vgradnjo malih (individualnih ali skupinskih)
čistilnih naprav za komunalne odpadne vode

1. Osebni podatki vlagatelja:
Priimek in ime:
………………………………………………………………………………………........................
Rojen/a: …………………………………………………………………………….........................
Stalno prebivališče (ulica in kraj):
……………........................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………........................
Telefonska številka: ………………………… Davčna številka: ………………………………….

2. Podatki o objektu/tih:
Naslov:………………………………………………………………………………………………
Parcelna številka:……………………………k.o. …………………………………………………
3. Število oseb s stalnim prebivališčem na naslovu/ih………………………………………

4. Obvezne priloge
 Dokazilo o lastništvu objekta – izpisek iz zemljiške knjige
 Račun izdelan skladno z razpisnimi pogoji s popisom del in materiala ter odgovorno
osebo za izvedbo del
 Izjava lastnika nepremičnine o zaključku izvedenih del (št. 2)
 Izjava izvajalca oziroma dobavitelja, da je opravil poseg skladno z veljavnimi predpisi
(št. 1)
 Izjava o zaključku naložbe
 Kopija sklepa o registraciji izvajalca, iz katere je razvidno, da izvajalec izpolnjuje
pogoje za opravljanje ustrezne dejavnosti
 Certifikat oziroma listina o skladnosti izdelka z zahtevami glede mejnih vrednosti
parametrov odpadnih vod
 Kopija katastrskega načrta z vrisano lokacijo ČN.

IZJAVA LASTNIKA NEPREMIČNINE (št.2)
Priimek in ime: …………………………………………………………………………………
Rojen – datum in kraj: ………………………………………………………………………….
Stalno bivališče (ulica in kraj): …………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
Telefonska številka: …………………………………………………………………………….
Kot lastnik nepremičnine na naslovu …………………………………………………………
na parcelni št. …………………………… k.o. ………………………………………………..
skladno z določili javnega razpisa občine Vitanje za dodelitev sredstev finančne pomoči za
nakup in vgradnjo malih (individualnih ali skupinskih) čistilnih naprav za komunalne odpadne
vode, izjavljam da so bila na zgoraj navedeni nepremičnini izvedena vsa dela, skladna z
nameni iz razpisa Občine Vitanje.
Kraj in datum …………………………
Podpis lastnika nepremičnine oziroma opravičenca
…………………………………………………….

Znesek investicije (zbir računov):…………………………………EUR brez DDV
Podpis:………………………

Datum:………………………

IZJAVA DOBAVITELJA/IZVAJALCA (št. 1)

Naziv:………………………………………………………………………………………..
Sedež:………………………………………………………………………………………..
Investitor:……………………………………………………………………………………
Naslov investitorja oziroma upravičenca………………………………………………………
Odgovorna/ kontaktna oseba izvajalca –telefon ……

………………………………………..

Izjavljamo, da je priloženi predračun oziroma račun za dobavo in montažo male čistilne naprave
izdelan skladno s predpisi in z javnim razpisom Občine Vitanje za dodelitev sredstev finančne
pomoči za nakup in vgradnjo malih (individualnih ali skupinskih) čistilnih naprav za komunalno
vodo ter, da so vse dobave opreme in dela potekala skladno z veljavno zakonodajo. Račun zajema
vse potrebno za normalno obratovanje opreme. Občina Vitanje ima pred izplačilom sredstev
pravico preveriti namensko porabo sredstev.

Datum:…………………….

Žig:

Podpis:…………………

IZJAVA O ZAKLJUČKU NALOŽBE

Podpisani investitor …………………………………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 gradnjo male čistilne naprave ter
sklenitev pogodbe št. …………………………………………….
Kot dokazilo o zaključku del in porabljenih sredstev dela in materiala so priložene kopije računov
za dobavljeno opremo in opravljena dela.

Datum:…………………….

Žig:

Podpis:……………………….

