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VLOGA
ZA OPROSTITEV PLAČILA NADOMESTILA ZA UPORABO STAVBNEGA
ZEMLJIŠČA ZA PRVIH 5 LET PO VSELITVI
1. PODATKI O ZAVEZANCU:
Ime in priimek oz. naziv:
Naslov:
Davčna številka:
Telefon:
Datum prve vselitve:
(dan/mesec/leto)

2. ZAPROSILO:
Prosim za oprostitev plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za prvih 5 let po
vselitvi v stanovanje/hišo na naslovu ___________________________________________,
(ulica in hišna št., poštna št. in identifikacijska številka (ID) stavbe oz. dela stavbe)

3. PRILOGE:

□
□
□
□

potrdilo o prijavi stalnega prebivališča (to prilogo si lahko upravni organ pridobi sam
neposredno od pristojnih državnih organov);
dokazilo o plačanem komunalnem prispevku, če ste bili investitor in gradbeno
dovoljenje;
pogodbo o nakupu stanovanja/hiše, če ste kupili že zgrajen, a še ne vseljen objekt
izkaz plačila upravne takse 22,60 € (tarifna številka 1 in tarifna številka 3 - Zakon o
upravnih taksah -ZUT-UPB 5 (Ur.l.RS, št.106/2010, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelPJ, 32/16 in 30/18 – ZKZaš) na transakcijski račun št. 01308-5080309163, sklic SI 11
76082-7111002 »Upravna taksa za upravna dejanja-občani«

Oprostitev se prizna za občane, ki so kupili novo stanovanje kot posamezen del stavbe ali
zgradili, dodali ali nadzidali družinsko stanovanjsko hišo, če je v ceni stanovanja oziroma
stanovanjske hiše ali neposredno, plačal stroške za urejanje stavbnega zemljišča po
določbah Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84, 32/85, 33/89 in RS, št.
24/92, 44/97, 67/02 - ZV-1, 110/02 - ZGO-1, 110/02 - ZUreP-1).

4. PLAČILO UPRAVNE TAKSE:
Upravna taksa se plača po tarifni številki 1 in tarifni številki 3, Zakona o upravnih taksah (Uradni list
RS, št. 106/2010-UPB5, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J, 32/16 in 30/18 – ZKZaš).
5. INFORMACIJE O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV:
Občina bo osebne podatke obdelovala za namen izvedbe postopka za oprostitev plačila
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za prvih 5 let po vselitvi 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:

