VLOŽNIK
LASTNIK GOSPODUJOČEGA ZEMLJIŠČA / SLUŽNOSTNI UPRAVIČENEC

___________________________________
(ime in priimek oziroma firma pravne osebe)

___________________________________
(ime in priimek zakonitega zastopnika pravne osebe)

___________________________________
(EMŠO oz. matična številka pravne osebe)

___________________________________
(naslov, ulica in hišna številka oziroma sedež pravne osebe)

___________________________________
(poštna številka in kraj)

___________________________________
(telefon za stike, elektronski naslov)

VLOGA ZA USTANOVITEV SLUŽNOSTNE PRAVICE
NA NEPREMIČNINI V LASTI OBČINE ŠMARJEŠKE TOPLICE
Podpisani vložnik prosim Občino Šmarješke Toplice za sklenitev pogodbe o ustanovitvi
služnosti, in sicer za pridobitev služnosti:
a) nepremičninah v lasti oziroma upravljanju občine Šmarješke Toplice– javnih cestah
b) drugih nepremičninah v lasti občine Šmarješke Toplice

1. Podatki o posegu v nepremičnine v lasti občine Šmarješke Toplice:

parc. št.________
parc. št.________
parc. št.________
parc. št.________
parc. št.________
parc. št.________
parc. št.________

k.o.____________
k.o.____________
k.o.____________
k.o.____________
k.o.____________
k.o.____________
k.o.____________

poseg*_______________
poseg*_______________
poseg*_______________
poseg*_______________
poseg*_______________
poseg*_______________
poseg*_______________

širina:_____m
širina:_____m
širina:_____m
širina:_____m
širina:_____m
širina:_____m
širina:_____m

dolžina:_____m
dolžina:_____m
dolžina:_____m
dolžina:_____m
dolžina:_____m
dolžina:_____m
dolžina:_____m

površina: _____m2
površina: _____m2
površina: _____m2
površina: _____m2
površina: _____m2
površina: _____m2
površina: _____m2

Možni posegi*: npr. vodovod, elektrovod (zračni, zemeljski), telefonski vod (zračni, zemeljski), fekalna kanalizacija, meteorna
kanalizacija, mešani sistem kanalizacije,plinovod, dostopna pot, drugo.

2. Podatki o gospodujočem zemljišču, v korist katerega je služnost ustanovljena
parc. št._________
parc. št._________
parc. št._________

k.o. ___________
k.o. ___________
k.o. ___________

zemljiškoknjižni lastnik _________________________________________________
zemljiškoknjižni lastnik _________________________________________________
zemljiškoknjižni lastnik _________________________________________________

S podpisom vloge se brezpogojno strinjam s kritjem vseh stroškov (cenitev, odškodnina,…), ki so
povezani z ustanovitvijo služnostne pravice.

OSEBNI PODATKI
Občina bo posredovane osebne podatke uporabila izključno za namen izvedbe postopka izdaje
služnostne pravice na nepremičnini v lasti Občine Šmarješke Toplice, na podlagi Zakona o s
stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti 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.

Kraj, datum: __________________________

Podpis vložnika: ________________________

žig pravne osebe

PRILOGE
- skica/situacija/kopija katastrskega načrta iz katerega so jasno razvidne parcelne meje gospodujočega in
služečega zemljišča ter označba zemljišč s parcelno številko, z natančnim vrisom poteka trase po
posameznih zemljiščih, na katerih se ustanavlja služnostna pravica in površino posega za posamezno
zemljišče, izraženo v m 2.

NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE VLOGE (vlogo je treba izpolniti čitljivo z velikimi tiskanimi
črkami):

Podatki o vložniku:
Izpolnjevalec vloge navede svoje ime in priimek (fizična oseba) ali polno ime firme (pravna oseba). V
primeru, da vlogo izpolnjuje pravna oseba, se poleg firme navede tudi ime in priimek tistega, ki v imenu
firme vlaga vlogo. Vpiše se naslov prebivališča ali sedež in pošto. Navesti je potrebno tudi EMŠO, če je
vložnik fizična oseba, oziroma matično številko, če je vložnik pravna oseba, saj je ta podatek potreben za
sestavo pogodbe o ustanovitvi služnosti, na podlagi katere se izvede vpis pridobljene pravice v zemljiško
knjigo.

Podatki o posegu v nepremičnine v lasti občine Šmarješke Toplice:
Vlagatelj navede parcelne številke in katastrske občine zemljišč, na katerih prosi za ustanovitev
služnostne pravice. Pri vsaki parcelni številki se navede vrsto predvidenega posega, ki se bo izvajal na
zemljišču ter navede širino in dolžino trase v metrih ter površino poteka služnosti v m 2. Širina trase za
zemeljski infrastrukturni vod ne more biti manjša od 0,5 m, za zračni vod pa manj od 1 m.

Podatki o gospodujočem zemljišču, v korist katerega je služnost ustanovljena:
V kolikor oddaja vlogo za ustanovitev stvarne služnosti v korist gospodujočega zemljišča (to je tisto
zemljišče, v korist katerega je služnostna ustanovljena) vložnik, ki ni hkrati tudi zemljiškoknjižni lastnik
gospodujočega zemljišča, mora vlogi obvezno priložiti tudi potrebno pooblastilo zemljiškoknjižnega
lastnika.

Podpis stranke:
Vlagatelj vloge se čitljivo podpiše.
VLOGI JE POTREBNO PRILOŽITI skico/situacijo/kopijo katastrskega načrta iz katerega so jasno
razvidne parcelne meje gospodujočega in služečega zemljišča ter označba zemljišč s parcelno
številko, z natančnim vrisom poteka trase po posameznih zemljiščih, na katerih se ustanavlja
služnostna pravica in površino posega za posamezno zemljišče, izraženo v m2.
TAKSA:
- po tarifni št. 30 ZUT-I (če gre za služnostno pravico na javni cesti) v višini 36,20 EUR,
- po tarifi št. 1 ZUT-I (če gre za služnostno pravico na drugih zemljiščih) v višini 4,50 EUR.

Taksa se plača preko podračuna Občine Šmarješke Toplice, številka računa:
01406-6060309135 (upravna taksa, sklic na št. 11-77054-7111002-2018)
BIC koda Banke Slovenije: BSLJSI2X.

