VLOGA ZA IZDAJO POTRDILA O NAMENSKI RABI ZEMLJIŠČA

Ime in priimek vlagatelja, oz. naziv vlagatelja
_____________________________________________________________________________
Naslov
_____________________________________________________________________________
Poštna številka in naziv pošte
_____________________________________________________________________________
Telefon / elektronski naslov
_____________________________________________________________________________

PODATKI O NEPREMIČNINI
Parcelna številka

Katastrska občina

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Datum ________________________

Podpis _____________________________

Po Zakonu o upravnih taksah (ZUT-UPB5, Ur. l. RS, št. 106/10, 14/2015-ZUUJFO, 84/15-ZZeIP-J, ur. L. RS, št.
32/16) je potrebno za vlogo plačati upravno takso po tarifni št. 37 v višini 22,70 €. Taksa se lahko plača osebno v sprejemni
pisarni (z gotovino) ali na TRR: 01205 4050309137 sklic 11 75043-7111002.
Izsek iz ZUUJFO-ja – 5. člen 3. odstavek govori:
Zemljiškoknjižne parcele znotraj katastrske občine predstavljajo en zahtevek. En zahtevek lahko obsega največ deset
posameznih zemljiških parcel.

Opis storitve in oddaja vloge
Potrdilo o namenski rabi nam pove kakšna je namenska raba zemljišča, ki je natančno določena s prostorskimi
akti. Izda se za potrebe izvajanja vseh vrst pravnih poslov in prometa z nepremičninami ter urejanje
zemljiškoknjižnih zadev (npr. nakup, prodajo, cenitev, dedovanje nepremičnin).

Pristojni, dodatne informacije
Vlogo odda lastnik zemljišča, za odločanje o vlogi pa je pristojna Občinska uprava občine.

Upravna taksa in drugi stroški
Potrdilo o namenski rabi zemljišča ima 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.
Po tarifni številki 37 Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo, 14/15 –
ZUUJFO in 84/15 – ZZelP-J, 32/16) znaša upravna taksa za potrdilo o namenski rabi zemljišča 22,70 EUR.
Upravno takso se lahko plača:



na sedežu občine z gotovino;
na TRR občine.

Pravna podlaga ▷
Zakon o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt)
Povezava: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4675
Zakon u urejanju prostora (ZUreP-1)
Povezava: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO1581

