OBČINA HRPELJE - KOZINA
Hrpelje, Reška cesta 14
SI - 6240 KOZINA

T: 05 6800 150
F: 05 6800 180
E: obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si
www.hrpelje-kozina.si

Ime in priimek fizične osebe oz. naziv pravne osebe
Naselje, ulica
Poštna št. in kraj
Kontakt (telefonska številka ali elektronska pošta)

VLOGA ZA IZDAJO LOKACIJSKE INFORMACIJE ZA GRADNJO OBJEKTOV IN
IZVAJANJE DRUGIH DEL
1. Podatki o zemljišču
Parcelna številka:
Katastrska občina:
Vrsta že zgrajenih objektov na
zemljišču:

2. Vrsta gradnje oziroma drugih del (ustrezno označite):
gradnja novega objekta
rekonstrukcija
dozidave in nadzidave
odstranitev objekta
sprememba namembnosti
splošna gradnja
odstranitev objekta, gradnja novega objekta
rekonstrukcija, dozidava in nadzidava
sprememba namembnosti, rekonstrukcija, dozidava in nadzidava objekta
vzdrževanje objektov
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3. Vrsta objekta oziroma del (ustrezno obkrožite a,b,c ali d):
a.) STAVBA
stanovanjska
enostanovanjski ali večstanovanjski objekt
Navedi:
nestanovanjska
poslovni, industrijski, trgovski, idr. Navedi:
b.) GRADBENO INŽENIRSKI OBJEKT
(objekt transportne infrastrukture, cevovod,
komunikacijsko omrežje, elektroenergetski
vod, idr.) Navedi:
c.) NEZAHTEVEN OBJEKT ali ENOSTAVEN OBJEKT (na podlagi Uredbe o razvrščanju objektov
Ur.l. RS št. 37/2018)
(drvarnica, garaža, lopa, uta, nadstrešek,
zimski vrt, vetrolov, ograja, podporni zid,
priključek na objekte javne gospodarske
infrastrukture, objekt za rejo živali, kmečka
lopa, senik, skedenj, klet in podobni objekti)
Navedi:
d.) VZDRŽEVALNA DELA (na podlagi Uredbe o razvrščanju objektov Ur.l. RS št. 37/2018)
(obnova fasade, stavbnega pohištva, strešne
kritine, zasteklitve objekta, namestitev
naprav, napeljav za ogrevanje, hlajenje,
prezračevanje in podobna dela) Navedi:
4. Naročam izsek iz grafičnega dela prostorskega akta:
da
ne
5. Upravna taksa – 35,00 € po 37. tarifni številki Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št.
106/10, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J in 32/16)
Obvezna priloga k vlogi:
potrdilo o plačilu upravne takse
Upravno takso poravnate:
- s položnico ali preko spletne banke: IBAN: SI56 0123 5435 0309 170, referenca: 11
75345-7111002, namen plačila: Plačilo upravne takse, koda namena: OTHR, ime in
naslov: Občina Hrpelje – Kozina, Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina

Podpis vlagatelja
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INFORMACIJE O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV
Občina bo osebne podatke obdelovala za namen izvedbe postopka za izdajo lokacijske informacije 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: e-pošta:
dpo@virtuo.si.
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