Ime in priimek vlagatelja
oz. naziv pravne osebe
Naslov / sedež / pošta
Telefon / Faks / e-pošta
»Spodaj podpisani/-a izrecno dovoljujem Občini Slovenske Konjice, Stari trg 29, 3210 Slovenske
Konjice, matična št. 5883814, 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 POTRDILA O NAMENSKI RABI ZEMLJIŠČA
na podlagi 260. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17)
V skladu s 5. členom Zakona o ukrepih za uravnoteženje javnih financ občin (Uradni list RS, št.
14/15) ima Potrdilo o namenski rabi zemljišča naravo potrdila iz uradne evidence in se izda
skladno s predpisi o upravnem postopku ter proti plačilu upravne takse, pri čemer se šteje, da
zemljiške parcele znotraj katastrske občine predstavljajo en zahtevek. En zahtevek lahko obsega
največ deset posameznih zemljiških parcel.
1. PODATKI O ZEMLJIŠKIH PARCELAH:
- številka zemljišča parcele/parcel

- katastrska občina (k.o.)

2. UPRAVNA TAKSA:
Upravna taksa za izdajo potrdila o namenski rabi se plača na podlagi 3. odstavka 260. člena ZUreP-2
in 7. člena Zakona o ukrepih za uravnoteženje javnih financ občin (Uradni list RS, št. 14/15) ter
Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo, 14/15 – ZUUJFO,
84/15 – ZZelP-J, 32/16 in 30/18 – ZKZaš) in znaša po tar. št. 37 : 22,70 EUR.
Upravna taksa se plača:
- v sprejemni pisarni Občine Slovenske Konjice,
- na TRR Upravne takse Občine Slovenske Konjice: IBAN SI56013145140309189
- sklic št. 11 76147-7111002-00002018, BIC koda: BSLJSI2X, namen nakazila: taksa
namenska raba.
Če vlagatelj ni taksni zavezanec oziroma je plačevanja taks oproščen, je potrebno navesti razlog iz
zakona in priložiti ustrezna dokazila.

Datum: ____________________

Podpis vlagatelja:_____________________________

