INVESTITOR: ………………………………………………………………..........................
IME IN PRIIMEK/NAZIV
NASLOV:

…………………………………….................................................................

TELEFON :

……………………………………………………………….........................

POOBLAŠČENEC ( s priloženim pooblastilom) : ……………………………………
IME IN PRIIMEK/NAZIV
NASLOV:

……………………………………...............................................................

TELEFON :

……………………………………………………………………................

VLOGA ZA IZDAJO ODLOČBE O ODMERI KOMUNALNEGA
PRISPEVKA
V skladu s 217. in 269. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2, Uradni list RS, št.
61/2017) ter 14.členom Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero
komunalnega prispevka na območju Občine Ilirska Bistrica (Uradni list RS,
št.74/2017) vlagam zahtevek za izdajo odločbe o odmeri komunalnega prispevka.
VRSTA IN IDENTIFIKACIJA NAMERAVANEGA POSEGA:
………………………………………………………………………………………………..
(vpišite ali gre za novogradnjo, legalizacijo, nadomestno gradnjo, prizidavo,
nadzidavo, prenovo, spremembo namembnosti….…)
-

na zemljišču, parcelna številka:……………………………………………………..
katastrska občina:……………………………………………………………………..
naselje, ulica in hišne številka: ………………………………………………………
površina parcele (povzeto iz PGD)………………………………………………….
neto tlorisna površina objekta po SIST ISO 9836 (povzeto iz PGD)................m2
številka projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja……………………….....

PODATKI O OBSTOJEČIH OBJEKTIH:
V primeru, da gre za nadomestno gradnjo, prizidavo ali nadzidavo opišite sedanje
stanje in priložite načrt oz. posnetek obstoječega objekta-ov ( s prikazom neto
tlorisnih površin ter kopijo gradbenega dovoljenja).
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………..........................................
Obravnavani objekt bo priključen oz. bo lahko koristil naslednje komunalne objekte
in naprave:
□ vodovod
□ kanalizacijo
□ cesta
□ javne površine
( označi z X )

PRILOGE:
- vodilna mapa
- projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja
- načrt oz. posnetek obstoječega objekta
- pooblastilo investitorja
- upravna taksa v višini 22,60 € na podlagi Zakona o spremembah in
dopolnitvah Zakona o upravnih taksah po tarifni št.1 in 3.1. (Uradni list RS,
št. 32/2016 ZUT-I), 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.

Datum: ……………………………

Podpis vlagatelja/ice: ….......................................

INFORMACIJA O OBDELAVI OSEBNIH PODATKOV
Občina Ilirska Bistrica bo osebne podatke obdelovala za namen odmere komunalnega prispevka na
podlagi Zakona o urejanju prostora in Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero
komunalnega prispevka na območju Občine Ilirska Bistrica.
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

