PODATKI O VLAGATELJU
ime in priimek:
polni naslov:
telefon:
e-mail:

VLOGA
(ustrezno obkroži)
1. Za izdajo potrdila o predkupni pravici
2. Za izdajo potrdila o pogojih za parcelacijo stavbnih zemljišč
3. Za izdajo potrdila iz uradnih evidenc o datumu spremembe namembnosti zemljišča
Spodaj podpisani prosim za izdajo ustreznega potrdila na podlagi 69. in 105. člena Zakona o prostorskem
načrtovanju – ZPNačrt, Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C,
57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, (109/12), 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2) in 179. člena
Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 –
ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13)

Katastrska občina

Parcela

Vrste objekta na zemljišču*

*Opomba: V posamezno vlogo se vpišejo le zemljišča iste katastrske občine.

OSEBNI PODATKI
Občina bo posredovane osebne podatke uporabila izključno za namen izvedbe postopka izdaje potrdila
o predkupni pravici, potrdila o pogojih za parcelacijo stavbnih zemljišč, potrdila iz uradnih evidenc od
datumu spremembe namembnosti zemljišča, na podlagi Zakona o prostorskem načrtovanju in 21. a
člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno
besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), ter jih
hranila in varovala skladno z roki določenimi v klasifikacijskem načrtu občine. Občina bo podatke
varovala na primeren način, tako da ne bo prišlo do morebitnih neupravičenih razkritij podatkov
nepooblaščenim osebam.

Občina podatkov ne bo posredovala, posodila ali prodala tretjim osebam. Občina bo omogočila obdelavo
oziroma posredovanje podatkov izključno pooblaščenim sodelavcem. Občina ne uporablja
avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov. V primeru oddaje sporočila so
zahtevani podatki obvezni ravno tako soglasje za uporabo osebnih podatkov in brez le-teh sporočilo ne
bo popolno, zato ga ne bo mogoče oddati.
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 v politiki zasebnosti.

Šmarjeta, dne:
______________________

Podpis vlagatelja:
žig
(za pravne osebe)

_____________________________

PRILOGE:
kopija katastrskega načrta (neobvezno)
UPRAVNA TAKSA:

Upravna taksa se zaračuna skladno z Zakonom o upravnih taksah po Tarifni številki 37 (Uradni list RS,
št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J, 32/16 in 30/18 – ZKZaš) in
znaša 22,70€.
Taksa se plača preko podračuna Občine Šmarješke Toplice, številka računa: 01406-6060309135 (namen
nakazila: upravna taksa, sklic na št: 11-77054-7111002-2019, BIC koda Banke Slovenije: BSLJSI2X).
K izpolnjeni vlogi se obvezno priloži dokazilo o plačilu upravne takse.

