Kopitarjev trg 1, 1217 Vodice
tel: 01/833-26-10
fax: 01/833-26-30

OBČINA VODICE

www.vodice.si
obcina@vodice.si

VLOGA ZA DODELITEV ENKRATNE DENARNE POMOČI V PRIMERU USTREZNEGA
RAVNANJA Z AZBESTCEMENTNIMI GRADBENIMI ODPADKI
Obrazec naj bo izpolnjen čitljivo in s tiskanimi črkami.
1. PODATKI O VLAGATELJU:
Ime in priimek vlagatelja:
Naslov stalnega bivališča:
Naslov začasnega
bivališča:
Telefon:
Številka osebnega računa
vlagatelja:
Davčna številka vlagatelja:
2. PODATKI O OBJEKTU IN AZBESCTEMENTNIH GRADBENIH ODPADKIH:
Lokacija objekta:
Parcelna številka:
Katastrska občina:
Vrsta objekta:
Vrsta odpadnega azbesctementnega gradbenega materiala (ustrezno označi):
-

azbestcementna fasadna obloga

□

-

strešna azbestcementna kritina

□

Količina odpadnega azbesctementnega gradbenega materiala:
-

m2: …………….

-

kg: …………….

3. IZJAVA UPRAVIČENCA:
S podpisom te vloge izjavljam:
- da je objekt, ki je predmet vloge za pridobitev enkratne denarne pomoči, zgrajen v
skladu z veljavno zakonodajo;
- da sem z odpadnimi azbestcementni gradbenimi izdelki ravnal v skladu z veljavno
zakonodajo;
- da za isti namen nisem in ne bom prejel katerekoli druge subvencije;
- da odgovarjam za pravilnost vseh podatkov v tej vlogi;
- da bom vrnil prejeto denarno pomoč skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi, če
se ugotovi, da sem jo je prejel na podlagi neresničnih podatkov oziroma v

Davčna številka: 61348139 Matična številka: 5874637 TRR: SI56 0133 8010 0000 609

Kopitarjev trg 1, 1217 Vodice
tel: 01/833-26-10
fax: 01/833-26-30

OBČINA VODICE

www.vodice.si
obcina@vodice.si

nasprotju z določbami Pravilnika o enkratni denarni pomoči v primeru ustreznega
ravnanja z azbestcementnimi gradbenimi odpadki v Občini Vodice.
4. OBVEZNE PRILOGE:
1. Dokazilo, da se objekt nahaja na območju občine Vodice:
-

zemljiško knjižni izpisek

-

gradbeno dovoljenje

□
□

-

ortofoto posnetek

-

fotografija

□
□

2. Dokazilo, da je lastnik objekta fizična oseba:
-

zemljiško knjižni izpisek

□

3. Dokazilo, da so bili azbestcementni gradbeni materiali pred rekonstrukcijo oz. rušitvijo
objekta vgrajeni v objekt:
- ogled s strani predstavnika
- fotografija
občinske uprave

□

□

4. Prikaz stanja objekta po rekonstrukciji oz. rušitvi:
-

fotografija

□

-

ogled s strani predstavnika

□

občinske uprave

5. Dokazilo, da so odpadni azbestcementni gradbeni izdelki trajno deponirani v skladu z
veljavno zakonodajo:
-

račun za opravljeno storitev oziroma upravno overjena kopija
računa, iz katerega mora biti razvidno, da gre za odpadke iz
objekta, ki je predmet vloge za pridobitev enkratne denarne
pomoči

□

SOGLASJE UPRAVIČENCA ZA OBDELAVO OSEBNIH PODATKOV ZA NAMEN IZDAJE
POTREBNEGA AKTA NA PODLAGI TE VLOGE:
Občina Vodice bo osebne podatke pridobljene v tem obrazcu obdelovala izključno za namen
izvedbe identifikacije osebnih podatkov, ki se vodijo v občini in za izvajanje ukrepov skladno
s 16., 17., 18., 19., 20. in 21. členom Splošne uredbe o varstvu podatkov.
Občina Vodice bo hranila in varovala osebne podatke skladno z roki določenimi v
klasifikacijskem načrtu občine in na primeren način, tako da ne bo prišlo do morebitnih
neupravičenih razkritij podatkov nepooblaščenim osebam. Občina bo omogočila obdelavo
oziroma posredovanje osebnih podatkov izključno naslednjim pooblaščenim uporabnikom
(pooblaščeni zaposleni občine, pooblaščene osebe, ki obdelujejo osebne podatke pri
pogodbenem obdelovalcu občine, osebe, ki izkažejo pooblastilo za dostop do osebnih
podatkov v okviru zakona oziroma podzakonskih predpisov). Občina ne uporablja
avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov.
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Seznanjen/-a sem, da imam glede osebnih podatkov, ki se nanašajo name, pravico
seznanitve, dopolnitve, popravka, omejitve obdelave, izbrisa, prenosljivosti in ugovora
(vključno s pravico do pritožbe pri Informacijskem pooblaščencu in sodnim varstvom pravic).
Spodaj podpisani/-a soglašam, da lahko upravljavec podatkov Občina Vodice,
Kopitarjev trg 1, 1217 Vodice, matična št. 5874637, zgoraj navedene osebne podatke
uporabi in obdeluje za namene navedene v vlogi.
Podrobnejše informacije o tem, kako občina ravna z osebnimi podatki, so na voljo preko
kontaktnih podatkov pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov - e-pošta:
dpo@vodice.si.
SOGLAŠAM Z OBDELAVO MOJIH OSEBNIH PODATKOV ZA NAMEN IZDAJE
POTREBNEGA AKTA NA PODLAGI TE VLOGE
NE SOGLAŠAM Z OBDELAVO MOJIH OSEBNIH PODATKOV ZA NAMEN IZDAJE
POTREBNEGA AKTA NA PODLAGI TE VLOGE

Datum: ………………………....

Podpis upravičenca: ………………………....
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