OBČINA VODICE

Kopitarjev trg 1, 1217 Vodice
tel: 01 - 833 26 10
fax: 01 - 833 26 30
www.vodice.si
obcina@vodice.si

VLOGA ZA PRIDOBITEV PRAVICE DO NEPOVRATNE FINANČNE SPODBUDE V
PRIMERU IZVEDBE UKREPOV UČINKOVITE RABE ENERGIJE (URE)
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 OBSTOJEČEM OBJEKTU:
Lokacija objekta:
Parcelna številka:
Katastrska občina:
Vrsta objekta:
3. IZVEDENI UKREP (ustrezno označi in dopolni):

□

Zamenjava zasteklitve
Toplotna prehodnost novih zasteklitev: Ug = _______ W/m2K
Število oken in balkonskih vrat z zamenjano zasteklitvijo: _______ kos
Skupna površina novih zasteklitev: _______ m2

□

Zatesnitev oken
Število oken in balkonskih vrat z vgrajenimi tesnili: _______ kos
Skupna dolžina vgrajenih tesnil: _______ m

□

Vgradnja termostatskih ventilov
Število radiatorjev z novo vgrajenimi termostatskimi ventili: _______ kos
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□

Vgradnja obtočne črpalke energijskega razreda A
Število vgrajenih novih obtočnih črpalk: _______ kos

□

Izvedba sistema za kontrolirano energetsko učinkovito prisilno prezračevanje
Skupna nazivna moč vgrajenih odvodnih ventilatorjev: _______ W
Skupen nazivni volumski pretok vgrajenih odvodnih ventilatorjev: _______ m3/h

□

Vgradnja plinskega kondenzacijskega kotla za ogrevanje oziroma pripravo sanitarne
tople vode
Nazivna moč vgrajenega kotla: _______ kW
4. 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 pred 1. 7. 2010, oziroma na podlagi upravnega
dovoljenja, izdanega pred 1. 7. 2010;
- da za isti vsebinski namen nisem in ne bom prejel katerekoli druge subvencije;
- da odgovarjam za pravilnost vseh podatkov v tej vlogi;
- da bom vrnil prejeto finančno spodbudo skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi, če
se ugotovi, da sem jo je prejel na podlagi neresničnih podatkov oziroma v nasprotju z
določbami Pravilnika o finančnih spodbudah za izvedbo ukrepov učinkovite rabe
energije v Občini Vodice.
5. OBVEZNE PRILOGE (dokazila označena z * lahko pridobi tudi občinska uprava):
1. Dokazilo, da se objekt nahaja na območju občine Vodice (najmanj eno):
- zemljiško knjižni izpisek*
□
- ortofoto posnetek
-

gradbeno dovoljenje

□

-

□
□

fotografija

2. Dokazilo o lastništvu objekta, iz katerega mora biti razvidno, da je lastnik fizična oseba
(najmanj eno):
- zemljiško knjižni izpisek*
□
- zemljiško katastrski prikaz* □
- notarsko overjena pogodba z
- lastninski list (GURS)*
□
dokazilom o vložitvi predloga v
Zemljiško knjigo
□
3. Prikaz stanja objekta po izvedbi ukrepov URE:
-

fotografije vgrajenih zasteklitev □ / tesnil □ / termostatskih ventilov
odvodnih ventilatorjev □ / plinskega kondenzacijskega kotla □

□

/ črpalk

□

/

4. Kopija računa za opravljeno storitev, iz katerega mora biti razvidna izvedba ukrepov, ki
ustrezajo Pravilnika o finančnih spodbudah za izvedbo ukrepov učinkovite rabe energije v
Občini Vodice
□
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5. Poročilo oziroma potrdilo lokalne energetsko svetovalne pisarne ENSVET Vodice, iz
katerega mora biti razvidno, da izveden ukrep ustreza pogojem iz Pravilnika o finančnih
spodbudah za izvedbo ukrepov učinkovite rabe energije v Občini Vodice
□
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.
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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