oddelek za urejanje
prostora in varstvo
okolja

Navodila za oddajo vlog
Roki za oddajo vlog so: 15.3.2021, 15.4.2021, 15.5.2021, 15.6.2021, 15.7.2021, 15.8.2021, 15.9.2021 in
15.10.2021.
V primeru, da bodo razpoložljiva sredstva razdeljena že ob prvem roku, bo občina nemudoma objavila javno
informacijo in druge roke oddaje vlog ukinila. Upoštevane bodo vse pisne vloge na predpisanih obrazcih z vsemi
zahtevanimi prilogami, ki bodo oddane do postavljenega roka v zaprti ovojnici in prispele na sedež občine do
zgoraj navedenega roka. Ovojnica mora biti označena: "Ne odpiraj – Vloga za ravnanje z azbestom 2021" na
spodnji levi strani, ter s polnim naslovom vlagatelja na zgornji levi strani.
Brezplačna razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani
Občine Ribnica www.ribnica.si ali pa jo v tem roku zainteresirani lahko dvignejo v glavni pisarni Občine Ribnica,
Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica v času uradnih ur.

Ime in priimek (naziv) in polni naslov
vlagatelja:
……………………..
……………………..
……………………..

OBČINA RIBNICA
Gorenjska cesta 3
"Ne odpiraj – Vloga za ravnanje z
azbestom 2021"

1310

1

RIBNICA

VLOGA
ZA DODELITEV SREDSTEV ZA RAVNANJE Z AZBESTOM V OBČINI RIBNICA V LETU 2021
Podpisani vlagatelj se prijavljam na javni razpis za sofinanciranje ravnanja z azbestnimi odpadki v Občini Ribnica v letu
2021, ki je bil objavljen na spletni strani in oglasni deski Občine Ribnica.
A – OSNOVNI PODATKI O VLAGATEJU, NALOŽBI IN IZJAVE

VLAGATELJ
Ime in priimek
Naziv:

Davčna
številka:

Ulica/ vas:

/

h.št:

Naselje:
Poštna številka:
Občina:

Pošta:
RIBNICA

Telefon:

Mobilni
telefon:

Faks:

E-pošta:

OSNOVNI PODATKI O OBJEKTU, KI JE PREDMET ODSTRANITVE AZBESTNE KRITINE
Lokacija investicije:
Občina:
Kraj oz. naslov:
Številka parcele

Ribnica

Katastrska občina

Številka stavbe

Lastnik / solastnik / zakupnik

Terminski plan izvedbe odstranitve azbestne kritine
Začetek izvajanja

Konec izvajanja

OCENJENA KOLIČINA
Površina strehe katere kritina se bo zamenjala (v m²):
Teža* azbestne kritine (v kg):
*Pri določitvi teže si lahko pomagate s TABELO 1
2

TABELA 1:
Površina strehe v m2

Teža azbestne kritine v kg

1

15

10

150

20

300

30

450

40

600

50

750

100

1500

150

2250

200

3000

V/na ______________, dne___________

____________________
(Podpis vlagatelja)
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IZJAVA O STRINJANJU Z RAZPISNIMI POGOJI IN O RESNIČNOSTI PODATKOV
Prijavitelj:………………………………………………………………………………………………………...
Izjavljam, da:
- so vsi v vlogi navedeni podatki (vključno z dokumentacijo) popolni in verodostojni ter da sem seznanjen s
posledicami navajanja neresničnih podatkov v tej vlogi; seznanjen sem tudi z obvezo, da moram vsa
pridobljena sredstva, ki jih pridobim nezakonito, porabimo nenamensko, vrniti skupaj s pripadajočimi
zakonskimi obrestmi ter da v tem primeru ne morem pridobiti novih sredstev iz naslova Pravilnika o
sofinanciranju ravnanja z azbestnimi odpadki v Občini Ribnica (Ur.l. RS, št. 54/2020);
- soglašam in sprejemam vse pogoje in določila, ki so navedena in zahtevana v javnem razpisu in razpisni
dokumentaciji,
- izpolnjujem vse pogoje za sodelovanje, ki jih morajo imeti upravičenci za dodelitev sredstev tega javnega
razpisa,
- vse kopije dokumentov, ki so priložene vlogi, ustrezajo originalom,
- so vse navedbe, ki so podane v tej vlogi resnične in ustrezajo dejanskemu stanju,
- imamo pravočasno in v celoti izpolnjene pogodbene obveznosti do Občine Ribnica iz predhodnih javnih
razpisov, na katerih sem sodelovali,
- imam poravnane zapadle obveznosti do zaposlenih, občine ali do države,
- nisem na seznamu subjektov, za katera v razmerju do Občine Ribnica veljajo omejitve poslovanja po Zakonu
o integriteti in preprečevanju korupcije,
- za isti namen še nismo bili sofinancirani iz drugih virov,
- za odstranitev azbestne kritine ni bila dodeljena državna pomoč (v kolikor je bila državna pomoč dodeljena
navedite delež pridobljen iz drugih virov:___________),
- nimamo zapadlih, neplačanih obveznosti iz naslova davkov, prispevkov in drugih obveznih dajatev,
- se strinjam z vsemi postopki, definiranimi v tem razpisu, načinom in vrstah zbiranja ter obdelavi informacij in
podatkov,
- bom Občino Ribnica tekoče informiral o vseh spremembah podatkov, ki sem jih navedli v prijavi in
spremljajoči dokumentaciji,
- za namen tega javnega razpisa dovoljujem Občini Ribnica, da pridobi potrebne podatke iz uradnih evidenc,
- se zavedam, da je vsako navajanje neresničnih podatkov v predloženi vlogi po pravu Republike Slovenije
kaznivo dejanje,
- dovoljujem Občini Ribnica, da kadarkoli opravi nadzor upravičenosti porabe sredstev na lokaciji dodeljene
subvencije.
Za navedene izjave kazensko in materialno odgovarjamo.
Kraj in datum:

Žig:

IME IN PRIIMEK
________________________________
Podpis:

Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica (upravljavec) se zavezuje, da bo osebne podatke, pridobljene v postopku
javnega razpisa za sofinanciranje ukrepov za ravnanje z azbestom v letu 2021 in za namen dodeljevanja državnih pomoči ter
poročanja o javnih pomočeh varovala v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/2007-UPB-1)
ter drugo zadevno področno zakonodajo kot tudi skladno z Uredbo (EU) 2016/679 o varstvu posameznikov pri obdelavi
osebnih podatkov.
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PRILOGE (priloženo obkrožiti)
PRILOGE:
- izpolnjen in podpisan obrazec vloga,
- izjava o strinjanju z razpisnimi pogoji in o resničnosti podatkov,
- fotografija objekta pred zamenjavo kritine in po zamenjavi kritine.
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