OBČINA KRANJSKA GORA
Služba za okolje in prostor

Investitor:
EMŠO:

davčna št.:

ulica, hišna številka:
poštna številka, kraj:
telefon:
pooblaščenec:
kraj:

datum:

OBČINA KRANJSKA GORA
Kolodvorska 1 b
4280 Kranjska Gora
VLOGA ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA
Prosim za izdajo odločbe o odmeri komunalnega prispevka na podlagi podatkov:
objekt (naziv projekta):
poseg:
na zemljišču s parc.št.

, k.o.

Prilagam naslednjo dokumentacijo:
•

•
•
•

projekt (vodilna mapa, arhitektura, strojne inštalacije) št. ______________, ki ga je
izdelalo projektantsko podjetje:___________________________________________ ,
z dne_____________
lokacijsko informacijo št. ____________________________ , z dne____________
soglasje JP Komunala Kranjska Gora št. ________________ , z dne ____________
pooblaščenec priloži POOBLASTILO investitorja z dne ______________________

Upravna taksa: na podlagi Zakona o upravnih taksah (ZUT-UPB5, Ur. list RS, št. 106/2010, Ur.l. RS št.
32/2016) se upravna taksa plača po tarifi 1 (4,50 EUR) in tarifi 3 (18,10 €UR), kar skupaj znaša 22,60 EUR v
gotovini na sedežu občine Kranjska Gora ali na TTR: - naziv računa: Upravne takse občine Kranjska Gora, - št.
Računa: 01253-4530309151 - sklic 11 75523-7111002 - koda namena: OTHR

Občina Kranjska Gora bo osebne podatke obdelovala za namen odmere komunalnega prispevka na podlagi Zakona o urejanja
prostora in Odloka o programu opremljanja zemljišč za gradnjo in komunalnem prispevku v Občini Kranjska. Občina 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 pooblaščenim uporabnikom, ki so pooblaščeni za dostop do osebnih
podatkov. Občina pri obdelavi osebnih podatkov iz te vloge ne uporablja avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z
oblikovanjem profilov. Zagotovitev podatkov je potrebna, v kolikor osebni podatki ne bi bili zagotovljeni vloge ne bo možno
obravnavati. Osebni podatki se NE prenašajo v tretje države ali mednarodne organizacije.
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 na preko kontaktnih
podatkov pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov: e-pošta: dpo@virtuo.si.

________________
Podpis vlagatelja

Kolodvorska 1 b, 4280 Kranjska Gora, telefon: 04 580 98 00, telefaks: 04 580 98 24, e-pošta: obcina@kranjska-gora.si,
http://obcina.kranjska-gora.si/, davčna številka SI81758006, MŠ: 5874327

