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

POBUDA ZA IZVEDBO POSTOPKA LOKACIJSKE PREVERITVE
1. Namen lokacijske preveritve (ustrezno označi)

Na podlagi 131. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17; v nadaljevanju: ZUreP-2)
podajam pobudo za izvedbo postopka lokacijske preveritve za naslednji namen:


A. Določanje obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi (128. člen ZUreP-2)



B. Individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev (129. člen ZUreP-2)



C. Omogočanje začasne rabe prostora (130. člen ZUreP-2)

2. Seznam zemljišč, na katere se lokacijska preveritev nanaša
Parc. št.

Ime katastrske občine

Lastnik zemljišča
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3.1 Kratek opis želenega posega

3.2 Navedba odstopanj od določb veljavnega prostorskega akta

3.3 Utemeljitev predloga za izvedbo postopka lokacijske preveritve
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4. Priloge
Elaborat lokacijske preveritve (obvezna priloga)
Naslov elaborata: ……………………………………………………………………………………………..


I.

Datum izdelave elaborata: …………………………………………………………………………………....
Izdelovalec elaborata: ………………………………………………………………………………………...



II.

Pooblastilo pobudnika/investitorja, če pobudo vlaga njegov zastopnik oziroma pooblaščenec



III.

Veljavni upravni akti na zemljišču (gradbena dovoljenja, uporabna dovoljenja, inšpekcijske
odločbe idr.)



IV.

Soglasje lastnika/solastnika, če pobudnik ni izključni lastnik zemljišča

1. Pogoj za obravnavo elaborata je plačilo nadomestila na podlagi Odloka o določitvi stroškov
lokacijske preveritve v Občini Medvode (Uradni list RS, št. 66/18). Plačilo nadomestila ne
zagotavlja potrditve sklepa o lokacijski preveritvi na Občinskem svetu Občine Medvode.
2. Občina lahko zahteva dopolnitev te pobude ali elaborata lokacijske preveritve zaradi
strokovnih ugotovitev ali zahtev nosilcev urejanja prostora, ki v postopku podajo mnenje o
ustreznosti elaborata.
Izjavljam, da sem sočasno s pobudo oddal označene priloge, in s podpisom potrjujem, da so navedeni podatki
ažurni in resnični.

Podpis vlagatelja pobude:

Ime in priimek
Lastnoročni podpis

Žig
(za pravne osebe)
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Podpisani s podpisom in z označitvijo z 'X' v okence pred namenom obdelave:


soglašam in dovoljujem, da Občina Medvode zbira, obdeluje in hrani moje zgoraj navedene osebne podatke
za potrebe izdaje akta na podlagi te vloge

Zbrane podatke bo Občina Medvode 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 Medvode se zavezuje, da zbranih osebnih podatkov ne bo posredovala tretjim osebam. Zbrane osebne podatke
bo Občina Medvode 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 Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, 1215 Medvode. 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.
Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov Občine Medvode je doc. dr. Miha Dvojmoč, e-naslov:
miha.dvojmoc@infocenter.si, tel. št.: 031 692 524.
Obveščamo vas, da imate v zvezi z obdelavo svojih osebnih podatkov pravico do vložitve pritožbe pri nadzornem organu,
ki je: Informacijski pooblaščenec, Dunajska cesta 22, Ljubljana.

Datum:_______________________

Podpis:_______________________________

Vložnik vlogo pošlje po pošti na naslov Občina Medvode, Oddelek za okolje, prostor in razvoj, Cesta
komandanta Staneta 12, 1215 Medvode ali po elektronski pošti na naslov obcina@medvode.si ali jo osebno vloži
v sprejemni pisarni Občine Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, 1215 Medvode.
Upravna taksa:
Na podlagi Odloka o določitvi stroškov lokacijske preveritve v Občini Medvode (Uradni list RS, št. 66/18) so
stroški za posamezno lokacijsko preveritev:
– za prilagoditev in določanje oblike in velikosti stavbnega zemljišča na posamični poselitvi 1.500 EUR,
– za določanje individualnega odstopanja od prostorskih izvedbenih pogojev 2.500 EUR,
– za omogočanje začasne rabe prostora 2.000 EUR.
Zavezanec za plačilo stroškov je investitor ali pobudnik izvedbe postopka lokacijske preveritve.
Strošek lokacijske preveritve se ne plača, če je investitor lokalna, krajevna ali vaška skupnost.
Upravno takso lahko plačate na enega od naslednjih načinov:
•
z gotovino ali s plačilno oziroma kreditno kartico: v sprejemni pisarni Občine Medvode, Cesta komandanta
Staneta 12, 1215 Medvode (ponedeljek, torek, četrtek med 8.00 in 15.00 uro, sreda med 8.00 in 17.00 uro in
petek med 8.00 in 13.00 uro);
•
s položnico pri banki ali elektronsko: za namen plačila: »plačilo upravne takse-OUP«, koda namena:
»GOVT«, na naziv prejemnika: Občina Medvode, naslov: Cesta komandanta Staneta 12, kraj: Medvode,
številka računa: 01271-4710309132, referenca: 11-75701-7111002
V primeru plačila s položnico ali gotovino je potrebno k vlogi priložiti dokazilo o plačilu.
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