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POBUDA ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE ZEMLJIŠČA VLAGATELJ PRAVNA OSEBA
PODATKI O VLAGATELJU
Naziv vlagatelja:
Naslov in pošta:
Kontaktni podatki
(telefon, e-mail):

Na podlagi 108 in 109. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2) (Ur. l. RS, št. 61/17) vlagam
pobudo za spremembo namenske rabe zemljišča za
Zemljišče parc. št.
Katastrska občina
Trenutna opredelitev v prostorskem
aktu (kmetijska, gozdna, stavbna, …)

Predlagam spremembo namembnosti navedenih zemljišč v
(kmetijska, gozdna, stavbna zemljišča, …)
Stanje zemljišča in razlogi za spremembo namembnosti zemljišča:
(opis obstoječega stanja zemljišča (obstoj vrste objekta z izdanim gradbenim dovoljenjem,…), vzroki za
spremembo namembnosti zemljišča (novogradnja objekta, legalizacija objekta,…))

Kraj, datum:

Podpis vlagatelja:

PRILOGE (ustrezno označi):
kopija katastrskega načrta s prikazanim območjem predlaganih sprememb
dokazilo o lastništvu (če še ni vpisano v zemljiško knjigo)
pooblastilo lastnika, če vlagatelj ni lastnik
dokazilo o plačilu takse

VIŠINA TAKSE:
Postopek spremembe namenske rabe zemljišča ni upravni postopek, zato se upravna taksa ne plača.
Na podlagi Odloka o določitvi takse za obravnavanje zasebnih pobud za spremembo namenske rabe
prostora v Občinskem prostorskem načrtu Občine Semič (Ur. l. RS, št. 15/2019) višina takse za
posamezno pobudo (enovito zaokroženo območje v okviru ene enote urejanja prostora) za spremembo
namenske rabe prostora znaša:
– za spremembo osnovne namenske rabe prostora: 250,00 EUR,
– za spremembo podrobnejše namenske rabe prostora: 200,00 EUR,
– za spremembo namenske rabe v primarno rabo (gozdna, kmetijska, vodna zemljišča): 50,00 EUR.

PLAČILO TAKSE:
-

ZA PRAVNE OSEBE:
SI56 0130 9509 0324 752, sklic 11 76090-7047061

V primeru, da je taksa plačana preko transakcijskega računa prosimo, da potrdilo o plačilu priložite vlogi.

S podpisom vloge soglašam, da bo lahko Občina Semič osebne podatke pridobljene v vlogi obdelovala za
namene izvedbe postopka, na katerega se vloga nanaša.
Občina Semič 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 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).
Podrobnejše informacije o tem, kako občina ravna z osebnimi podatki, so na voljo preko kontaktnih
podatkov pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov: e-pošta: obcina@semic.si.

