Občina MEŽICA
Trg svobode 1
2392 MEŽICA
Telefon: 02/82 79-350
Fax: 02/82 79-359
e-mail: info@mezica.si
Ime in priimek vlagatelja zahtevka
Polni naslov
Telefon / e-mail (neobvezno!)

VLOGA ZA IZDAJO LOKACIJSKE INFORMACIJE
Katastrska občina

Parcele

!

LOKACIJSKO INFORMACIJO ZAHTEVAM Z ENIM OD NASLEDNJIH NAMENOV
(ustrezne opcije označite s križci v kvadrate):

1.  Z namenom prometa z zemljišči/objekti:

kot kupec nepremičnine kot prodajalec nepremičnine

2.  Z namenom projektiranja objektov:
gradnja novega objekta

rekonstrukcijo objekta

odstranitev objekta

spremembo namembnosti

Opišite vrsto objekta oz. namensko rabo (stanovanjska hiša, delavnica, dovozna pot ipd.):

3.  Z namenom gradnje enostavnih objektov določenih v Uredbi1
Enostavni objekt je konstrukcijsko nezahteven objekt, ki ne potrebujejo posebnega statičnega in gradbenotehničnega preverjanja,ki ni
namenjen prebivanju in ni objekt z vplivi na okolje. Enostavni objekti so navedeni v prilogi 2 Uredbe1!
Postaviti želim tip objekta: ......................................................................................................................................................

Opišite izvedbo in material: ....................................................................................................................................................................

Opišite dimenzije (širina x dolžina x višina - v metrih): ...................................................................................................................................
Opomba: V primeru, da "enostavni objekt", ki ga želite postaviti, presega v Uredbi določene kvadrature, je za gradnjo potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje
na Upravni enoti Ravne na Koroškem - na Vlogo za pridobitev Lokacijske informacije v takem primeru namesto Namena pod točko 3. označite Namen
projektiranja objektov - točko.2!.
1. Uredba o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje , Uradni list RS št.18/13, 24/13,in 26/13
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4.  Lokacijsko informacijo želim pridobiti zaradi spremembe rabe objekta

Lokacijski informaciji naj občina Mežica priloži tudi (željene opcije označite s križcem v kvadrate):
a) Kartografski izris iz:
 Prostorskega plana občine Mežica

 Veljavnih prostorskih izvedbenih aktov

b)Informativni čistopis teksta odloka veljavnega prostorskega izvedbenega akta:
 fotokopije odlokov ali po e-mailu

@

Lokacijsko informacijo bom dvignil:

 osebno

.

 pošljite jo na zgornji naslov

Dodatni teksti (razširjen opis predvidene gradnje enostavnega objekta, dodaten spisek parcel ipd.):
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Varstvo osebnih podatkov:
Občina lahko osebne podatke pridobljene v tem obrazcu obdeluje skladno s 6. členom Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov
in sicer na podlagi 21. a člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS) za opravljanje zakonskih nalog občine iz 20. člena ZLS, vendar
izključno za namen, ki izhaja iz te vloge.
Občina bo hranila in varovala osebne podatke za 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.
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), razen v primerih, ki jih uredba izrecno predvideva.
Podrobnejše informacije o tem, kako občina ravna z osebnimi podatki, so na voljo preko kontaktnih podatkov pooblaščene osebe
za varstvo osebnih podatkov na elektronskem naslovu dpo@mezica.si
Upravna taksa:
Po Zakonu o upravnih taksah(Ur. l. RS, št. 106/10 – UPB, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J in 32/16) je treba plačati upravno
takso. Taksa za izdajo Lokacijske informacije po tarifni številki 36 znaša 22,70 EUR in se plača na račun št.: 01274-4740309145,
sklic:11 75736-7111002.
V kolikor vlagatelj ni taksni zavezanec oziroma je plačevanja taks oproščen, navede razlog iz zakona ali priloži ustrezna dokazila.

V Mežici dne:

Podpis vlagatelja:
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