
NAPOVED 

površin poslovnih prostorov in spremljajočih poslovnih površin, ki se uporabljajo za poslovno dejavnost, za odmero 

nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča 

 

A - PODATKI O ZAVEZANCU ZA ODMERO 

NADOMESTILA 

MŠ podjetja / EMŠO s.p.:              

Davčna številka:          

Naziv podjetja / s.p.: 
 

Dejavnost podjetja / s.p.: 
 

Sedež podjetja / s.p.: 
Naselje Ulica H. št. 

Poštna številka, kraj: 
Poštna št. Kraj Občina 

B – PODATKI O LASTNIKIH 

Naziv podjetja / priimek in ime Sedež podjetja / stalno 
prebivališče 

Pošta MŠO / EMŠO Davčna številka Dele
ž 

                         

                         

                         

                         

C - PODATKI O OBJEKTU 

Naslov objekta: 
Ulica H. št. Enota 

Lokacija parcele: 
Katastrska občina Parcelna št. 

Datum pridobitve uporabnega dovoljenja: 
 

D – NAMEMBNOST Površina 
poslovnih 
prostorov 

[m2] 

Spremljajo
ča poslovna 

površina 
[m2] Šifrant namembnosti 

a – poslovni namen: 
zunanja trgovina, poslovne storitve, agencije, bančništvo, menjalnice, borze, zavarovalnice, poslovna 
združenja, zasebne zdravstvene ustanove 

  

b – gospodarski namen: 
pridobivanje nekovinskih rudnin, proizvodnja bazičnih kemičnih izdelkov, predelava usnja in krzna, 
proizvodnja barvastih kovin, proizvodnja in prodaja naftnih derivatov, proizvodnja gradbenega materiala, 
proizvodnja žaganega lesa in plošč, strojna industrija, kovinsko-predelovalna industrija, proizvodnja 
prometnih sredstev, proizvodnja električnih strojev in naprav, predelava tobaka in proizvodnja tobačnih 
izdelkov, grafična dejavnost, proizvodnja in distribucija pijač, gradbena dejavnost (visoke in nizke gradnje), 
proizvodnja in predelava papirja, storitev in področju prometa, geološka raziskovalna dejavnost, elek-
trogospodarstvo, proizvodnja končnih lesenih izdelkov, proizvodnja krmil, storitve pri instalacijskih in 
zaključnih delih, prekladalne storitve, prevozništvo, proizvodnja tekstilne preje in tkanin, proizvodnja 
gotovih tekstilnih izdelkov, proizvodnja usnjene galanterije in obutve, obrtna proizvodnja, proizvodnja 
plastičnih in podobnih izdelkov 

  

c – storitveni in trgovski namen: 
gostinstvo, storitve s področja turističnega posredovanja, trgovina na debelo in drobno, projektiranje in 
tehnične storitve, obrtne storitve, servisne dejavnosti, kmetijske storitve in kmetijska proizvodnja, 
vrtnarstvo in drevesnice, proizvodnja živilskih proizvodov, turistični in počitniški objekti 

  

d – namen javnih služb in storitev: 
železniški promet, javni mestni potniški promet, komunalna energetika, poštne storitve, storitve na 
področju telekomunikacij, komunalna dejavnost, cestni promet, osebne storitve in storitve v gospodinjstvih 

  

e – namen družbenih dejavnosti: 
javna uprava, politične organizacije, društva, osnovno izobraževanje, znanstvene in raziskovalne dejavno-
sti, kulturno-umetniške dejavnosti, telesna kultura in rekreacija, dejavnosti s področja družbenega 
zdravstvenega varstva, otroško varstvo, mladinski domovi, socialne ustanove 

  

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 s proti prašno 
ureditvijo 

 Hodnik za pešce        

 
 
F – OPOMBE 

 

V to rubriko vpišete podatke o drugih objektih v občini Sv. Tomaž, če ste zavezanec za plačilo nadomestila, pa zanje niste dobili poziva za napoved in 

tudi doslej niste plačevali nadomestila. Vpišete tudi druge podatke, za katere menite, da lahko vplivajo na plačilo nadomestila. V teh primerih morate 

pozivu priložiti tudi ustrezna dokazila. 

 

S podpisom potrjujemo, da so podatki v napovedi resnični in da smo seznanjeni s posledicami, ki jih za neresnično in 

nepopolno napoved določajo veljavni zakoni in predpisi. 

 

 Žig:  

Kraj in datum  
Podpis pooblaščene osebe 

 

 

 
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. 

 


