OBČINA JEZERSKO
Zg. Jezersko 65, 4206 Zg. Jezersko
Tel. 04/25 45 110, obcina@jezersko.si

PODATKI O INVESTITORJU

PODATKI O VLAGATELJU (v primeru da
investitor in vlagatelj nista isti osebi)

Ime in priimek/naziv:

Ime in priimek/naziv:

Naslov, pošta:

Naslov, pošta:

Telefon, e-naslov:

Telefon, e-naslov:

ZAHTEVEK ZA IZDAJO ODLOČBE O ODMERI KOMUNALNEGA PRISPEVKA

V skladu s prvim odstavkom 221. člena Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) vlagam
zahtevek za izdajo odločbe o odmeri komunalnega prispevka, za:
VRSTA IN IDENTIFIKACIJA NAMERAVANEGA POSEGA:
Vrsta posega:
Vpišite ali gre za novogradnjo, legalizacijo, povečanje
tlorisne površine, prvo priključitev na določeno
infrastrukturo
–
(vodovod,
kanalizacija,…),
spremembo namenbnosti, …
Parcelna številka:
Katastrska občina:
Velikost (oz. povečanje) neto tlorisne površine:
Velikost (oz. povečanje) gradbene parcele:

Kraj in datum:

Podpis vlagatelja:

Priloge:
- Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja ali gradbeno dovoljenje,
- V primeru, da investitor še ni zemljiškoknjižno lastnik zemljišča, mora priložiti notarsko
overjeno pogodbo z dokazilom o vložitvi predloga za vpis pogodbe o pridobitvi lastninske
pravice,
- Pooblastilo investitorja, če je vlagatelj druga oseba.

PLAČILO:
Upravna taksa za izdajo odločbe o odmeri komunalnega prispevka se obračuna po tarifni št. 1 in 3 Zakona o
upravnih taksah (ZUT, Ur.l.RS, št. 106/2010-UPB5 in 32/16).
Plačilo v višini 22,60 € je možno na račun Občine Jezersko št.: SI56
0110 0563 0309 161, sklic: 11 766277111002, namen nakazila: plačilo upravne takse. Gotovinsko plačilo ni možno.

INFORMACIJE O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV
Občina bo osebne podatke obdelovala za namen izdaje odločbe o odmeri komunalnega prispevka 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 pooblaščenim uporabnikom, ki so pooblaščeni za dostop do osebnih podatkov. Občina pri obdelavi
osebnih podatkov iz te vloge ne uporablja avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem
profilov. Zagotovitev podatkov je potrebna, v kolikor osebni podatki ne bi bili zagotovljeni vloge ne bo možno
obravnavati. Osebni podatki se NE prenašajo v tretje države ali mednarodne organizacije.
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). Podrobnejše informacije o tem, kako občina ravna z
osebnimi podatki, so na voljo na preko kontaktnih podatkov pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov, ki
so dostopni na spletni strani občine.

