VLOGA ZA NAJEM STAVBNEGA ZEMLJIŠČA

1. Podatki o vlagatelju

ime in priimek (naziv pravne osebe) vlagatelja

naslov (sedež), poštna številka in naziv pošte

telefonska številka in/ali elektronski naslov

matična številka (EMŠO) in davčna številka

Državljanstvo Republike Slovenije ali druge države EU (ustrezno obkrožite):

Imam status kmeta (ustrezno obkrožite):

da (priložite dokazilo)

2. Podatki o parceli
Izražam interes za najem naslednjih stavbnih zemljišč:

parcelna številka

katastrska občina

naselje

T: +386(0)1 893 82 20, F: +386(0)1 893 82 30, E: obcina@kocevje.si, www.kocevje.

ne

da

ne

ostali podatki o lokaciji (naselje, krajevno ime, etc.)

3. Namen uporabe parcele, ki jo nameravam najeti

Ustrezno obkroži:


kmetijska raba



funkcionalna raba k stanovanjskemu objektu



funkcionalna raba k poslovnemu objektu



uporaba stavbnega zemljišča v športne in vadbene namene, kulturne, znanstvene,
raziskovalne, humanitarne ali podobne družbene dejavnosti



uporaba stavbnega zemljišča v gospodarske namene ali druge podobne namene, ki so
povezani s pridobitno dejavnostjo najemnika.

Žig
datum

velja za pravne osebe

Podpis vlagatelja

Upravljavec osebnih podatkov je Občina Kočevje. Pooblaščena oseba za varstvo osebnih
podatkov je dosegljiva preko e-naslova varstvopodatkov@kocevje.si. Osebni podatki se
obdelujejo le za namen za katerega so bili zbrani. Več informacij o obdelavi in varstvu osebnih
podatkov pridobite s klikom na spletno stran občine www.kocevje.si ali v prostorih glavne pisarne
občine - vložišče.
Na podlagi določil tarife št. 1 Zakona o upravnih taksah (Ur.l. RS, št. 32/16) znaša upravna taksa 4,50 EUR in se jo lahko nakaže na
podračun (TRR), št.: SI56 0124 8448 0309 194, obvezen sklic: SI11 75477-7111002-_ _ _ _ (zadnje 4 mestno število predstavlja tekoče
leto, v katerem se vrši nakazilo) .
OBR. št. 1 izdan na podlagi določb Odloka o oddajanju stavbnih in kmetijskih zemljišč v lasti Občine Kočevje v najem/zakup (Ur.l. RS, št.
71/2018), veljaven od dne 26.10.2018.
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