Občina Dobrna
ime in priimek vlagatelja oz. naziv pravne osebe
naslov, poštna št., kraj
telefonska št.

e-pošta

»Spodaj podpisani/-a izrecno dovoljujem Občini Dobrna, Dobrna 19, 3204 Dobrna, matična št.
1358570000, da vpisane osebne podatke uporabi in obdeluje za namene, navedene v vlogi.
Seznanjen/-a sem s pravico do dostopa do osebnih podatkov ter pravicami do popravka, izbrisa,
omejitve obdelave, ugovora ter prenosljivosti podatkov, kakor jih to urejata evropska in nacionalna
zakonodaja o varstvu osebnih podatkov.«
VLOGA ZA IZDAJO POTRDILA O NAMENSKI RABI ZEMLJIŠČA
Na podlagi 260. člena Zakona o urejanje prostora (Uradni list RS, št. 61/17) in 179. člena Zakona o
splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 - ZUS1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13) vlagam zahtevek za izdajo potrdila o namenski rabi zemljišča, za
naslednja zemljišča:
Katastrska občina (k.o.)

Parcelne št.

Potrdilo o namenski rabi (označi):
- * pošljite na zgornji naslov
-

* osebni dvig - prevzem bo opravil ime in priimek in telefonska številka prevzemnika

Priloge:
- izris parcele - neobvezno* (GURS, Območna geodetska uprava Celje, Mariborska cesta 88,
3000 Celje)
Opombe:
- potrdilu bo za navedene parcele priložena kopija iz planskega akta Občine Dobrna (OPN
Občine Dobrna, Ur.l. RS, št. 11/2012);
- potrdilo o namenski rabi zemljišča ima značaj potrdila iz uradne evidence in se izda skladno s
predpisi o upravnem postopku ter proti plačilu upravne takse;
- po Zakonu o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – UPB, 14/15 - ZUUJFO, 84/15,
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ZZelP-J, 32/16 in 30/18 - ZKZaš) je potrebno za potrdilo o namenski rabi zemljišča plačati
upravno takso po tarifni št. 37 v višini 22,70 EUR;
- zemljiške parcele znotraj ene katastrske občine predstavljajo en zahtevek, pri čemer lahko en
zahtevek obsega največ deset posameznih zemljiških parcel;
- če niste taksni zavezanec oziroma ste plačevanja taks oproščeni, navedite razlog iz zakona ali
priložite ustrezna dokazila.

Potrdilo o namenski rabi zemljišča bom dvignil/a:
□ osebno
□ potrdilo mi pošljite po pošti
kraj, datum

žig
(za pravne osebe)

podpis vlagatelja

3204 DOBRNA  Dobrna 19, SLOVENIJA
 ++386 03 780 10 50
 ++386 03 780 10 60
e-mail: obcina@dobrna.si
davčna št.71 77 26 26, trr št.: 01355-0100003171
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