
NAPOVED 
za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča 

 

 

A - PODATKI O ZAVEZANCU ZA ODMERO 

NADOMESTILA 

EMŠO:              

Davčna številka:          

Priimek in ime:  

Stalno prebivališče: 
Naselje 

 

Ulica
 

H. št.
 

Pošta: 
Poštna št. 

 

Kraj Občina 

Zavezanec plača nadomestilo (obkroži)          v celoti                        ali              delno glede na solastniški delež. 

B – PODATKI O LASTNIKIH 

Priimek in ime Stalno prebivališče Pošta EMŠO Davčna številka Del
EŽe
ž 

                         

                         

                         

                         

C – PODATKI O OBJEKTU 

Naslov objekta: Ulica H. št. Stanovanje 

Lokacija parcele: 
Katastrska občina

 
Parcelna št.

 

Leto izgradnje objekta:  

D – NAMEMBNOST 

Šifrant namembnosti Površina [m2] 

stanovanja v večstanovanjskih stavbah (blokih)  

stanovanjske družinske hiše  

garaže  

E – KOMUNALNA OPREMLJENOST OBJEKTA 
Z znakom X označite obstoječo komunalno opremljenost 

objekta 

električno omrežje  vodovodno omrežje  Javna kanalizacija  Javna razsvetljava  
Cesta brez proti 
prašne ureditve 

 

Cesta sproti prašno 
ureditvijo 

 Hodnik za pešce        

F – NEZAZIDANO ZEMLJIŠČE 

Lokacija parcele: 
Katastrska občina

 
Parcelna št.

 

Lokacija parcele: 
Katastrska občina

 
Parcelna št.

 

Lokacija parcele: 
Katastrska občina

 
Parcelna št.

 

Lokacija parcele: 
Katastrska občina

 
Parcelna št.

 



G- Opombe  

V to rubriko vpišete podatke o drugih objektih v občini Sveti Tomaž če ste zavezanec za plačilo nadomestila, pa zanje niste dobili 

poziva za napoved in tudi doslej niste plačevali nadomestila. Vpišete tudi vlogo za uveljavitev oprostitve plačila nadomestila oziroma 

druge podatke, za katere menite, da lahko vplivajo na plačilo nadomestila. V teh primerih morate pozivu priložiti tudi ustrezna 

dokazila. 

 

S podpisom potrjujem, da so podatki v napovedi resnični in da sem seznanjen s posledicami, ki jih za 

neresnično in nepopolno napoved določajo veljavni zakoni in predpisi. 

 

 

 

 

   

Kraj in datum  Podpis 

 

 
INFORMACIJE O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV 

 

Občina bo osebne podatke obdelovala za namen odmere nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za na podlagi Zakona o 

stavbnih zemljiščih, Gradbenega zakona in Zakona o davčnem postopku. Občina bo hranila in varovala osebne podatke 

skladno z roki določenimi v klasifikacijskem načrtu občine in na primeren način, tako da ne bo prišlo do morebitnih 

neupravičenih razkritij podatkov nepooblaščenim osebam. Občina bo omogočila obdelavo oziroma posredovanje osebnih 

podatkov izključno pooblaščenim uporabnikom, ki so pooblaščeni za dostop do  osebnih podatkov. Občina pri obdelavi 

osebnih podatkov iz te vloge ne uporablja avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov. 

Zagotovitev podatkov je potrebna, v kolikor osebni podatki ne bi bili zagotovljeni vloge ne bo možno obravnavati. Osebni 

podatki se NE prenašajo v tretje države ali mednarodne organizacije. 

 

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 na preko kontaktnih 

podatkov pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov, ki so dostopni na spletni strani občine. 

 


