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VLOGA
ZA IZDAJO POTRDILA O NAMENSKI RABI ZEMLJIŠČA
PODATKI O VLAGATELJU
ime in priimek:
naslov:
pošta:
telefon, e-mail:

Katastrska občina:
Parcelna številka:

Za izdajo potrdila o namenski rabi zemljišča prosim zaradi prometa z nepremičninami (ustrezno označi) :
kupoprodajne pogodbe

menjalne pogodbe

darilne pogodbe

drugo:

Potrdilu o namenski rabi zemljišča priložite kopijo kartografskega dela prostorskega akta
(ustrezno označi).
DA

NE

Potrdilo bom dvignil (ustrezno označi):
osebno

pošljite na zgornji naslov

pošljite na drug naslov:

Datum:

Podpis vlagatelja:

Podlaga za izdajo potrdila o namenski rabi zemljišča je 260. člen Zakona o urejanju prostora – ZUreP-2
(Uradni list RS, št. 61/17).
Po Zakonu o upravnih taksah - ZUT (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo, št. 14/15 –
ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J, 32/16 in 30/18 - ZKZaš) je treba za potrdilo o namenski rabi zemljišča plačati
upravno takso po tarifni št. 37 v višini 22,70 EUR. Za zemljišča v isti katastrski občini se plača ena
taksa ne glede na število zemljišč.
Upravno takso lahko plačate preko prehodnega davčnega računa št. SI56 0130 9509 0309 135 sklic 11
76090-7111002 ali osebno na vložišču občine.
V primeru, da je taksa plačana preko transakcijskega računa prosimo, da potrdilo o plačilu priložite vlogi
za izdajo potrdila o namenski rabi zemljišča.
Če niste taksni zavezanec oziroma ste plačevanja taks oproščeni, navedite razlog iz zakona in priložite
ustrezna dokazila.

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.

