
 
OBČINA SVETI TOMAŽ 

Sveti Tomaž 37 

2258 Sveti Tomaž 

tel. (02) 74 16 600, e-mail:obcina@sv-tomaz.si 

 

Priimek in ime oziroma podjetje   

Naslov 
  

   

Telefon / e-mail (neobvezno)   

 

VLOGA ZA IZDAJO POTRDILA  

O NAMENSKI RABI ZEMLJIŠČA 
(Pravna podlaga 105. člen Zakona o prostorskem načrtovanju (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)) 

Parcela Katastrska občina Popis objektov na parceli Izpolni občina 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        
(stranka obvezno izpolni prve tri stolpce; v prvega vpiše parcelno številko, v drugega katastrsko občino in v tretjega vrsto 

objekta(ov), ki stojijo na zemljišču – npr.stanovanjska stavba, gospodarsko poslopje, garaža, uta,…) 

 

 
 

Potrdilo o namenski rabi zemljišča potrebujem za (označite) : 
a) Nakupa ali prodaje ali menjave zemljišča,  

b) Darilne pogodbe ali najema kredita ali gradnje ali drugih namenov 

 

S podpisom potrjujem pravilnost podatkov navedenih v vlogi. 
 

Privolitev 

Za potrebe odločanja v tem postopku  soglašam, da dokazila o dejstvih, o katerih vodi uradno 

evidenco ali z njim razpolaga upravni organ, drug državni organ, organ lokalne skupnosti ali 

nosilec javnega pooblastila, pridobi  upravni organ pridobil sam. 
  

Podpis vlagatelja : ___________________ _____ 

 

S podpisom dajem Občini  soglasje za obdelavo v vlogi navedenih osebnih podatkov za namen izdaje 
odločbe/potrdila/soglasja. 

 

POZOR! Obvezno označite točko a) ali b), ker se vsebina potrdila razlikuje. 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-1761
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-3026
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-4890
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-4305
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-2042
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-2413
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-2414
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-4323
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-3190
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-0505
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-2915


Občina bo osebne podatke hranila in varovala na primeren način, da ne bi prišlo do morebitnih neupravičenih 
razkritij podatkov nepooblaščenim osebam. Občina se zavezuje, da osebnih podatkov ne bo posredovala, 
posodila ali prodala tretji osebi brez pisne privolitve posameznika razen pogodbenim obdelovalcem, ki za občino 
izvajajo naloge občine skladno s pogodbo o obdelavi osebnih podatkov. 
 
Občina bo podatke obdelovala zgolj v okviru izbranega načina do preklica privolitve za posamezni način 
obdelave. 
 
Seznanjen/a sem, da lahko v vsakem trenutku prekličem uporabo svojih osebnih podatkov na isti način kot sem 
privolitev podal/a. 
 
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). 
 

Datum : ___________________                                            Podpis vlagatelja: ___________________  

 

 

 

PRILOGE(priložite fotokopije, ker se priloge ne vračajo) : 

1. Upravna taksa 22,70 EUR (zemljiške parcele znotraj katastrske občine predstavljajo en zahtevek, en 

zahtevek obsega največ deset posameznih zemljiških parcel).  
Transakcijski račun Občine Sveti Tomaž, št. računa SI 56 0110 0605 0309 170 sklic SI11 77046-7111002 

 

 


