OBČINA VIPAVA
GLAVNI TRG 15
5271 VIPAVA

PROŠNJA ZA SUBVENCIJO OBRESTNE MERE
PRI ODPLAČILU KREDITA ZA IZGRADNJO, PRENOVO IN
NAKUP STANOVANJA - STANOVANJSKE HIŠE NA OBMOČJU
OBČINE VIPAVA V LETU 2012

Podpisani/a__________________________________________________
stanujoč/a ____________________________________prosim naslov, da mi
odobri subvencijo obrestne mere za kredit, ki ga bom najel/a pri banki, s katero
ima Občina Vipava sklenjeno pogodbo o subvencioniranju obrestnih mer za
stanovanjske kredite.
Kredit v višini _______________ EUR bom uporabil/a za gradnjo, prenovo,
nakup stanovanja - stanovanjske hiše (ustrezno podčrtajte), ki je locirana na
parc. št. ________, k.o. ___________________.
Kredit s subvencionirano obrestno mero sem na istovrstnem javnem
razpisu od Občine Vipava že prejel/a v letu__________(če še niste prejeli,
pustite tu neizpolnjeno).

Datum: ____________
PODPIS:
______________________
Opomba:
Občina Vipava v skladu z Zakonom o splošnem upravnem postopku o dejstvih,
o katerih obstoji uradna evidenca, od občanov ne sme zahtevati potrdil, izpiskov
in drugih podatkov, temveč jih mora pridobiti sama, zato se v prilogi nahajajo
obrazci izjav, za katere naprošamo, da jih izpolnite in podpišete.
Dodatne informacije so Vam na voljo vsak delovni dan na tel.
(05 364 34 20 ali 05 364 34 10 – ga. Helena Kobal).

IZJAVA

Podpisani/a_______________________________________, stanujoč/a
naslovu__________________________________________________

na

izjavljam: (obkrožite)
- da sem državljan/ka Republike Slovenije
- da sem občan/ka Občine Vipava
- da sem lastnik/ca (solastnik/ca) parcele št.________k.o._______
(če lastništvo še ni vpisano v zemljiško knjigo, naprošamo, da nam na
vpogled predložite ustrezno listino – kupno pogodbo, darilno pogodbo,…)
- da sam/a osebno oziroma moji družinski člani nismo kupili
stanovanja po stanovanjskem zakonu iz leta 1991
V NADALJEVANJU OBKROŽITE LE DEJSTVA, KI VELJAJO ZA
VAŠ PRIMER:
- v zvezi z obnovo stanovanja oz. stanovanjske hiše je izdana samo
lokacijska informacija(ni gradbenega dovoljenja)
- stanovanjska hiša je kulturni spomenik
- gre za gradnjo na temelju starih hiš (stara hiša: pred letom 1960)
- prosilec sem invalid oz. moja družina je družina z invalidnim članom
oz. otrokom motenim v duševnem (telesnem) razvoju
- smo brez stanovanja oz. prvič rešujemo svoj stanovanjski problem in
smo podnajemniki
- imamo neprimerno stanovanje

Datum:_____________
Podpis
________________________

IZJAVA
Podpisan/a_________________________________________, stanujoč/a na
naslovu__________________________________
dajem Občini Vipava pisno privolitev, da si pri Upravni
enoti______________________________ pridobi dokumente, ki so bili
izdani v zvezi z gradnjo (prenovo) stanovanja (stanovanjske hiše) na parceli
št.___________k.o. _______________, in sicer: (obkroži, napiši)

1. gradbeno dovoljenje
2. drug dokument:_________________________

Datum:

Podpis
________________________

IZJAVA

Podpisan/a_____________________________________,
stanujoč/a
naslovu_____________________________________________,
davčna številka:___________________,
Davčni urad in izpostava______________________________

na

dajem Občini Vipava pisno privolitev, da si pridobi potrdila in dokazila, ki
štejejo za davčno tajnost, in sicer: (obkroži)
1. odločbo o odmeri dohodnine
2. potrdilo o višini katastrskega dohodka zavezanca in priznanih oprostitvah
3. davčni obračun akontacije dohodnine od dohodka, doseženega z
opravljanjem dejavnosti
4. potrdilo o višini zavarovalne osnove

Datum:_______________
Podpis
_____________________________

