IME IN PRIIMEK ALI NAZIV PRAVNE OSEBE

____________________________________________
ULICA / NASELJE
POŠTNA ŠT. IN KRAJ
TELEFONSKA ŠT.

VLOGA ZA IZDAJO POTRDILA O NAMENSKI RABI ZEMLJIŠČA
Potrdilo o namenski rabi zemljišča potrebujem za naslednje nepremičnine:
KATASTRSKA OBČINA:
PARCELNA
ŠTEVILKA

VRSTA ŽE ZGRAJENIH OBJEKTOV NA ZEMLJIŠČU

NAROČAM FOTOKOPIJO IZSEKA IZ PROSTORSKEGA AKTA:

DA

NE

UPRAVNA TAKSA: Potrdilo o namenski rabi zemljišča ima naravo potrdila iz uradne evidence in se izda
skladno s predpisi o upravnem postopku ter proti plačilu upravne takse (260. člen Zakona o urejanju prostora
(Uradni list RS, št. 61/17)).
Upravna taksa znaša 22,70 € , po 37. tarifni številki Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 –
uradno prečiščeno besedilo, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J, 32/16 in 30/18 – ZKZaš).
Upravna taksa se plača v sprejemni pisarni Občine Ilirska Bistrica z gotovino/plačilno kartico ali pa na
transakcijski podračun Občine Ilirska Bistrica št. 0123-8438-0309-183, sklic: 11-75370-7111002-202_ (zadnja
številka predstavlja tekoče leto), namen: taksa.
Če niste taksni zavezanec ali ste plačevanja taks oproščeni, navedite razlog iz zakona in predložite ustrezna
dokazila.

Datum:

Žig:

Podpis vlagatelja/ice:

(za pravne osebe)

___________________________

___________________________

INFORMACIJA O OBDELAVI OSEBNIH PODATKOV
Občina Ilirska Bistrica bo osebne podatke obdelovala za namen izdaje potrdila o namenski rabi
zemljišča na podlagi Zakona o urejanju prostora.
Občina 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. Če zahtevani podatki ne
bodo zagotovljeni, obravnava vloge ne bo možna.
Vlagatelj/ica ima glede osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj/o, pravico seznanitve, dopolnitve,
popravka, omejitve obdelave, izbrisa, prenosljivosti in ugovora (vključno s pravico do pritožbe pri
Informacijskem pooblaščencu in sodnim varstvom pravic).
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@virtuo.si

