VLOGA ZA IZDAJO LOKACIJSKE INFORMACIJE

Ime in priimek vlagatelja oz. naziv vlagatelja
_____________________________________________________________________________
Naslov
_____________________________________________________________________________
Poštna številka in naziv pošte
_____________________________________________________________________________
Telefon / elektronski naslov
_____________________________________________________________________________
Na podlagi 259. člena Zakona o urejanju prostora – ZureP-2 (Uradni list RS, št. 61/17) prosimo
za izdajo lokacijske informacije.
Na zemljišču (podatki o zemljišču):
Katastrska občina
1632 OTOK I
1633 GORENJE JEZERO
1653 OSREDEK
1654 ŽILCE
1655 KRANJČE
1656 OTAVE
1657 KOŽLJEK
1658 BEZULJAK
1659 RAKEK
1660 UNEC
1661 BEGUNJE PRI CERKNICI
1662 SELŠČEK
1663 CAJNARJE
1664 ŠTRUKLJEVA VAS
1665 JERŠIČE
1666 RAVNE PRI ŽILCAH

Parcelna/e številka/e

1669 KREMENCA
1670 ULAKA
1675 GRAHOVO
1676 CERKNICA
1677 DOLENJA VAS
1678 OTOK II
1679 LIPSENJ
1680 ŽEROVNICA
1681 BLOČICE
2700 RAKOV ŠKOCJAN

želim graditi oziroma izvajati naslednja dela:
graditi nov objekt
rekonstruirati obstoječ objekt
graditi nadomestni objekt
odstraniti objekt
objektu spremeniti namembnost
legalizirati objekt
izvajati investicijsko vzdrževalna dela
graditi nezahtevni objekt
graditi enostavni objekt
drugo___________________________
Navedi vrste že zgrajenih objektov na predmetnem zemljišču ____________________________

Objekt bo glede na namen in funkcijo sledeči:
stanovanjska stavba
poslovna stavba
proizvodna stavba
gradbeno inženirski objekt
drugo ___________________________________

S podpisom vloge izrecno soglašam z obdelavo mojih osebnih podatkov za namen kot
izhaja iz vloge.

Datum ________________________

Podpis _____________________________

Po Zakonu o upravnih taksah (ZUT-I), (Uradni list RS, št. 88/2010, 126/2007, 42/2007- UPB3 in 32/2016) in
1. alineje, 2. člena Zakona o finančni razbremenitvi občin (Uradni list RS, št. 189/20) je potrebno za vlogo
plačati upravno takso po tarifni št. 36 v višini 35,00 €. Taksa se lahko plača osebno v sprejemni pisarni (z
gotovino ali s plačilno oz. kreditno kartico) ali na TRR: 0121 3413 0309 107 sklic 11 75124-7111002.
Upravljavec osebnih podatkov je Občina Cerknica. Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov je dosegljiva preko e-naslova
varstopodatkov@cerknica.si. Osebni podatki se obdelujejo le za namen za katerega so bili zbrani. Več informacij o obdelavi in
varstvu osebnih podatkov pridobite s klikom na spletno stran občine www.cerknica.si ali v prostorih glavne pisarne občine – vložišče.

