Pobuda za spremembo namenske rabe prostora
Podatki o vlagatelju
ime in priimek/naziv:
polni naslov:
poštna številka:
telefon in e-pošta:
če podaja pobudo v imenu investitorja:
zastopnik/pooblaščenec
naslov
kontaktni telefon
e-pošta pooblaščenca

Podatki o parceli
Katastrska občina (k. o.)

Parcelna številka

Vrste obstoječih objektov na parceli,
zemljišču:
Ocena velikosti predlagane spremembe namenske rabe prostora
(m2):

Opis nameravanega posega na območju pobude
Želim spremembo namenske rabe prostora:
iz nestavbnega v stavbno zemljišče (npr. v območja stanovanj, proizvodnih dejavnosti,…)
iz stavbnega v nestavbno zemljišče (v kmetijsko, gozd,…)
drugo (npr. znotraj stavbnih zemljišč v drugo rabo):

ϒ
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Opis nameravanega posega na območju pobude

Vrsta nameravanega posega z opisom
(npr. gradnja enostanovanjske stavbe, gradnja hleva za potrebe razvoja obstoječe kmetija, …)

Podrobnejši opis
(npr. gradnja stanovanjske hiše dimenzij 10 x 14 m, višina 10 m, tri nadstropja P+1+M, …)

Raba zemljišča v naravi
(opišite dejanske razmere na območju pobude, npr. na območju pobude je zdaj njiva, travnik, ipd.)

na območju pobude je že zgrajen objekt z veljavnim upravnim dovoljenjem

DA

NE

Možnost priključitve na komunalno opremo in drugo gospodarsko javno infrastrukturo
vrsta omrežja
javna cesta
kanalizacija
vodovod
energetika
elektrika
drugo

DA

NE

oddaljenost od infrastrukturnega omrežja (m)

Če priključitev na omrežje iz parcele ni možna: to informacijo vpišite tukaj:

Priloge k pobudi:
grafični prikaz območja pobude za spremembo namenske rabe na zemljiškem katastru (prikaz
izrisa parcele iz evidence zemljiškega katastra, ki ga vodi GURS, PISO, ipd.)
dokazilo o stvarni pravici za razpolaganje z zemljišči (izpis iz zemljiške knjige ali pooblastilo
pobudnika, če pobudo podaja njegov zastopnik/pooblaščenec)
fotografije območja pobude
izpolnjen obrazec »Utemeljenost posega na kmetijsko zemljišče za potrebe kmetije« (v primeru,
ko se pobuda nanaša na poseg v korist kmetije, obrazec izpolni javna služba kmetijskega svetovanja)
Bukovica 43, 5293 Volčja Draga, Slovenija, T:05/338 45 00, F: 05/338 45 10
OBR.RE-VO 27- Pobuda za spremembo namenske rabe prostora

Izdaja 4

Stran 2

idejne rešitve načrtovanih posegov na območju pobude
izdana upravna dovoljenja na območju pobude ali dokazilo o obstoju objekta,
zgrajenega pred letom 1967
drugo (npr. odločba o krčitvi gozda, …)
Podpisani izjavljam, da sem k pobudi priložil označene priloge in potrjujem, da so navedeni podatki
resnični. Seznanjen sem, da če bo pobuda s strani urbanistov ocenjena kot sprejemljiva in bo
vključena v postopek priprave prostorskega akta, to še ne pomeni, da bo uspešno usklajena z nosilci
urejanja prostora in upoštevana v sprejetem dokumentu. Soglašam, da se v vlogi podane osebne
podatke obdeluje za namen obravnave predloga za spremembo namembnosti zemljišča v
prostorskih aktih Občine Renče-Vogrsko na podlagi zakona, ki ureja področje prostora, in sicer v
celotnem obdobju priprave bodočega prostorskega akta do njegovega sprejetja.
Na podlagi četrte točke Tarifne št. 1 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) je
vloga takse prosta.
Optično prebrano podpisano (skenirano) vlogo pošljite na info@rence-vogrsko.si ali po
navadni pošti na Občina Renče-Vogrsko, Bukovica 43, 5293 Volčja Draga.
Občina bo osebne podatke obdelovala za namen obravnave predloga za spremembo namembnosti zemljišča v
prostorskih aktih Občine Renče-Vogrsko na podlagi zakona, ki ureja področje prostora.
Osebne podatke se obdeluje in varuje skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07
– uradno prečiščeno besedilo in 177/20) 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) (UL. L. 119, 4. 5. 2016, str. 1–88). Kot
posameznik vlagatelj uživa pravice, skladno z omenjenima pravnima aktoma. Občina bo hranila in varovala
osebne podatke skladno z roki določenimi v Enotnim načrtom klasifikacijskih znakov z roki hrambe v občini
Renče-Vogrsko 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.
Posameznik ima pravico privolitev kadarkoli pisno preklicati; izjavo o preklicu privolitve posreduje na naslov:
Bukovica 43 5293 Volčja Draga ali na elektronski naslov: info@rence-vogrsko.si. 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 je je dr. Miha Dvojmoč in je dosegljiv na e-naslovu
miha.dvojmoc@infocenter.si ali tel: 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, Zaloška 59,
Ljubljana.

Dne:

Podpis vlagatelja
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