ODDELEK ZA PROSTOR
Tržaška cesta 1,1360 VRHNIKA
tel.: 01/7555-440, fax: 01/7505-158
e-pošta: prostor.obcina@vrhnika.si

OBČINA VRHNIKA
OBČINSKA UPRAVA

Vloga za izdajo POTRDILA O NAMENSKI RABI ZEMLJIŠČA
PODATKI O VLAGATELJU
Ime in priimek ali naziv pravne osebe:

Naslov:
Poštna številka in kraj:
Telefonska številka:
Elektronski naslov:
PODATKI O ZEMLJIŠKI PARCELI:
*Na vlogo se lahko navede do največ 10 posameznih zemljiških parcel znotraj ene katastrske občine
(5. člen Zakona o ukrepih za uravnoteženje javnih financ občin (Ur. l. RS, št. 14/15)

Katastrska občina:
Parcelne številke:
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Upravna taksa:
Skladno s 5. in 7. členom Zakona o ukrepih za uravnoteženje javnih financ občin (Ur. l. RS, št. 14/15) ima potrdilo
o namenski rabi zemljišča naravo potrdila iz uradne evidence in se izda skladno z Zakonom o upravnih taksah
(Ur. l. RS, št. 106/10 – UPB, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J, 32/16, 30/18 – ZKZaš in 189/20 – ZFRO) ter
proti plačilu upravne takse (tarifna številka 37), ki znaša 22,70 eur.
Upravno takso je možno plačati v sprejemni pisarni Občine Vrhnika ali nakazati tudi na TRR št.: SI56 0134
0540 0309 140, sklic 11 76406-7111002-9311 z obvezno navedenim imenom plačnika in namenom nakazila.
Vlogi je potrebno priložiti dokazilo o plačilu takse.
OPOMBA: Potrdilo o namenski rabi zemljišča ima značaj potrdila iz uradne evidence in se izda skladno s predpisi
o upravnem postopku (Zakon o splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št. 24/06 – UPB, 105/06 – ZUS-1,
126/07, 65/08, 8/10, 82/13 in 175/20 – ZIUOPDVE). Podatki o vlagatelju bodo uporabljeni izključno za lokacijsko
informacijo in varovani v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07 – UPB in 177/20).
Datum:

Žig
(za pravne osebe)

Podpis vlagatelja:

Občina Vrhnika je bila ob 15. obletnici osamosvojitve za izjemne zasluge pri uveljavljanju in obrambi
samostojnosti ter suverenosti naše države odlikovana z zlatim častnim znakom svobode Republike Slovenije

