PODATKI O VLOŽNIKU

prostor za potrditev prejema

(ime in priimek oz. naziv pravne osebe)

(naselje, ulica in hišna številka)

(poštna številka in pošta)

(telefon)

(elektronska
pošta)

IZPOLNI OBČINA

OBČINA DOL PRI LJUBLJANI
OBČINSKI URAD
Dol pri Ljubljani 1, 1262 Dol pri Ljubljani
Telefon: 01/5303 240
e-pošta: obcina@dol.si

NAPOVED PODATKOV ZA ODMERO
NADOMESTILA ZA UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA
Vrsta vloge:
A)

nova prijava

B)

sporočilo spremembe (13. člen Odloka)

I. PODATKI O ZAVEZANCU
Davčna številka:

in / ali enotna matična številka občana ali matična

številka organizacije: _______________________

Zavezanec:

___

Naslov zavezanca:
Poštna številka:

pošta:

II. PODATKI O STAVBI, PROSTORU ALI STAVBNEM ZEMLJIŠČU
1. Lega (lokacija) objekta ali zemljišča:

_______
(naslov, katastrska občina, parcelna številka)

Zazidana stavbna zemljišča (stanovanja):
Čista tlorisna površina individualne stanovanjske hiše ali stanovanja v m2:

____

Skupna tlorisna površina garaže v m2: ______
2. a) Zazidana stavbna zemljišča (poslovna stavba ali prostori) in vrsta dejavnosti

DEJAVNOST
A Nezazidana stavbna zemljišča za katera še ni znan namen uporabe
Kmetijska proizvodnja in lov ter z njima povezane storitve
Gozdarstvo
Ribištvo in gojenje vodnih organizmov
Založništvo
Dejavnosti v zvezi s filmi, video- in zvočnimi zapisi
B Kulturne in razvedrilne dejavnosti
Dejavnost knjižnic, arhivov, muzejev in druge kulturne dejavnosti
Raziskovalno razvojno delo
Državni organi, lokalne skupnosti, politične stranke
Izobraževanje, znanstveno raziskovalna dejavnost, šport in rekreacija
Organizirano varstvo otrok in mladine in socialno varstvo
Proizvodnja tobačnih izdelkov
Obdelava in predelava lesa, proizvodnja izdelkov iz lesa, plute, slame in
protja, razen pohištva
Proizvodnja električnih naprav
Proizvodnja drugih strojev in naprav
Oskrba z električno energijo, plinom in paro
Zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode
Gradnja stavb
C

Gradnja inženirskih objektov
Specializirana gradbena dela
Trgovina z motornimi vozili in popravila motornih vozil
Posredništvo in trgovina na debelo, razen z motornimi vozili
Trgovina na drobno, razen z motornimi vozili
Poštna in kurirska dejavnost
Gostinske nastanitvene dejavnosti
Dejavnost strežbe jedi in pijač
Pridobivanje premoga

D

Pridobivanje surove nafte in zemeljskega plina
Pridobivanje rud
Pridobivanje rudnin in kamnin

Čista tlorisna
površina
v m2

Storitve za rudarstvo
Proizvodnja usnja, usnjenih in sorodnih izdelkov
Proizvodnja papirja in izdelkov iz papirja
Proizvodnja koksa in naftnih derivatov
Proizvodnja kemikalij, kemičnih izdelkov
Proizvodnja farmacevtskih surovin in preparatov
Proizvodnja izdelkov iz gume in plastičnih mas
Proizvodnja nekovinskih mineralnih izdelkov
Proizvodnja kovin
Proizvodnja kovinskih izdelkov, razen strojev in naprav
Proizvodnja motornih vozil, prikolic in polprikolic
Proizvodnja drugih vozil in plovil
Ravnanje z odplakami
Zbiranje in odvoz odpadkov ter ravnanje z njimi, pridobivanje sekundarnih
surovin
Saniranje okolja in drugo ravnanje z odpadki
Kopenski promet, cevovodni transport
Vodni promet
Zračni promet
Skladiščenje in spremljajoče prometne dejavnosti
E Ostale dejavnosti, ki niso zajete drugje

b. Zunanji uporabni prostori: (površina nepokritih parkirišč, skladišč, delavnic na prostem ipd.)
Vrsta dejavnosti:

površina v m2

Vrsta dejavnosti:

površina v m2

3. Nezazidano stavbno zemljišče
Katastrska
občina

Parcelna številka

Površina v m2

Namembnost

4. Priloge (kupoprodajne pogodbe, darilne pogodbe, izpisi iz ZK, lokacijske informacije…)
•

_________________________________

•

_________________________________

•

_________________________________

5. Ostalo
Če je naslov za sprejemanje pošte različen od stalnega prebivališča ali sedeža gospodarske
družbe, navedite naslov tu:
Naslovnik: ____________________________
Naslov: ______________________________
______________________________
Podpisani izjavljam, da so navedeni podatki pravilni in točni in prevzemam vso
odgovornost za navedbo napačnih in netočnih podatkov.
__________________________

VLOGA, NAPOVED PODATKOV ZA ODMERO NADOMESTILA ZA UPORABO STAVBNEGA
ZEMLJIŠČA JE TAKSE PROSTA.

Podpisani s podpisom in z označitvijo z 'X' v
okence pred namenom obdelave:

Soglašam in dovoljujem, da Občina Dol pri Ljubljani zbira,
obdeluje in hrani moje zgoraj navedene osebne podatke za
potrebe izdaje akta na podlagi te vloge

Zbrane podatke bo Občina Dol pri Ljubljani obdelovala in varovala skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov
(Uradni list RS 94/2007) in Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu
posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES
(Splošna uredba o varstvu podatkov oz. GDPR) (UL. L. 119, 4. 5. 2016, str. 1–88).
Občina Dol pri Ljubljani se zavezuje, da zbranih osebnih podatkov ne bo posredovala tretjim osebam. Zbrane osebne
podatke bo Občina Dol pri Ljubljani hranila skladno z roki določenimi v klasifikacijskem načrtu občine oz. do preklica
privolitve posameznika. Posameznik ima pravico privolitev kadarkoli pisno preklicati; izjavo o preklicu privolitve posreduje
na naslov Občina Dol pri Ljubljani, Dol pri Ljubljani 1, 1262 Dol pri Ljubljani. Na enak način lahko zahteva tudi dostop do
podatkov, ki se nanašajo nanj, uveljavlja pravico do popravka ali izbrisa osebnih podatkov, omejitve obdelave, ugovora
obdelavi in prenosljivosti podatkov.

V/na ________________________, dne _______________________

Podpis zavezanca
oz. odgovorne osebe
pravne osebe in žig
____________________

