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Vloga za izdajo lokacijske informacije za namen gradnje
Navede se največ 10 zemljiških parcel za katere se zahteva izdaja lokacijske informacije

Katastrska občina 1961-Trzin

Navede se želena gradnja

Vsebina lokacijske informacije:
A. Osnovne podatke:
-

podatek o namenski rabi prostora,
podatek o razvojni stopnji nepozidanega stavbnega zemljišča,
podatek o tem, ali je nepozidano stavbno zemljišče v območju plačevanja takse za neizkoriščeno stavbno zemljišče,
podatek o prostorskih aktih in prostorskih aktih ali njihovih spremembah v pripravi,
podatek o začasnih ukrepih,
podatek o tem, ali je zemljišče v območju predkupne pravice občine ali države, ustanovljene v skladu s 199. členom ZUreP-3,
podatek o pravnih režimih,
podatek o tem, ali je zemljišče v območju, kjer je treba pridobiti soglasje za spreminjanje meje parcele.

B. Priloga: Izsek grafičnega dela prostorskega akta,
C. Priloga: Prostorsko izvedbeni pogoji.
Lokacijska informacija bo poslana na e-naslov* podan v vlogi, v kolikor želite drugače, ustrezno označite:
na e-naslov*
osebno (na vložišču)
pošljite na zgornji naslov
S podpisom potrjujem pravilnost navedenih podatkov in dajem Občini Trzin soglasje za obdelavo v vlogi
navedenih osebnih podatkov za namen izdaje potrdila o namenski rabi zemljišča in izdajo izjave o
(ne)uveljavljanju predkupne pravice občine.
Občina bo osebne podatke hranila in varovala na primeren način, da ne bi prišlo do morebitnih neupravičenih razkritij podatkov
nepooblaščenim osebam. Občina se zavezuje, da osebnih podatkov ne bo posredovala, posodila ali prodala tretji osebi brez pisne privolitve
posameznika razen pogodbenim obdelovalcem, ki za občino izvajajo naloge občine skladno s pogodbo obdelavi osebnih podatkov.
Občina bo podatke obdelovala zgolj v okviru izbranega načina do preklica privolitve za posamezni način obdelave.
Seznanjen/a sem, da lahko v vsakem trenutku prekličem uporabo svojih osebnih podatkov na isti način kot sem privolitev podal/a.
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).

Datum: ______________

Podpis vložnika: _______________________________

V skladu s Tarifno številko 36 Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10-uradno prečiščeno besedilo, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 –
ZZelP-J, 32/16, 30/18 – ZKZaš in 189/20 – ZFRO) znaša upravna taksa 35 EUR:
en zahtevek lahko obsega največ deset posameznih zemljiških parcel,
če niste taksni zavezanec oziroma ste plačevanja taks oproščeni, navedite zakonsko podlago in priložite ustrezna dokazila.
Takso nakažete na podračun Občine Trzin odprt pri UJP št.: SI56 0138 6586 0309 113 sklic 11 76848-7111002, lahko pa jo poravnate v
gotovini ali pa s plačilno kartico na vložišču Občine Trzin, v času uradnih ur vložišča za poslovanje s strankami.

