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VLOGA
ZA OPROSTITEV PLAČILA NADOMESTILA ZA UPORABO STAVBNEGA
ZEMLJIŠČA ZARADI SOCIALNE OGROŽENOSTI ZA LETO _______
1. PODATKI O ZAVEZANCU:
Ime in priimek oz. naziv:
Naslov:
Davčna številka:
Telefon:

2. ZAPROSILO:
Prosim za oprostitev plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, za stanovanje/hišo na
istem naslovu _____________________________, zaradi socialne ogroženosti, za leto ______.
(naslov stanovanja/hiše)

3. PRILOGA:

□
□
□
□

Potrdilo o plači (1)
Potrdilo o višini pokojnine (obvestilo ZPIZ) (2)
Potrdilo o prijavi na zavodu za zaposlovanje ali potrdilo o prejemu stalne socialne
pomoči (za nezaposlene) (3)
Priloge pod točkami 2 in 3 si lahko upravni organ pridobi sam neposredno od
pristojnih državnih organov na podlagi pisne privolitve vlagatelja.

4. PLAČILO UPRAVNE TAKSE:
Upravna taksa se na podlagi 5. točke 23. člena Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št.
106/2010-UPB5) ne plača.

5. INFORMACIJE O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV:
Občina bo osebne podatke obdelovala za namen izvedbe postopka za oprostitev plačila
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča zaradi socialne ogroženosti na podlagi Zakona o
stavbnih zemljiščih, Zakona o graditvi objektov in Zakona o davčnem postopku. 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: Siniša Plavšič, e-pošta: info@intelektum.eu

Kraj in datum:

Podpis vlagatelja:

