OBČINA SEMIČ
Štefanov trg 9 , 8333 SEMIČ
telefon: 07/35-65-360
e-pošta: obcina@semic.si; uradna spletna stran: http://www.semic.si/
ID za DDV: SI79049273, matična številka: 5880262

VLOGA ZA OPROSTITEV PLAČILA NADOMESTILA ZA UPORABO
STAVBNEGA ZEMLJIŠČA
PODATKI O VLAGATELJU
Ime in priimek:
Naslov:
Telefon in elektronski naslov
(neobvezen podatek)
Davčna številka:
Podatki o stanovanjski enoti, ki je predmet te oprostitve
LOKACIJA (naslov enote, številka stavbe oz. dela stavbe, katastrska občina)
Prosim, da me v skladu z 59. členom Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84, 32/85 –
popr., 33/89, Uradni list RS, št. 24/92, 29/95 – ZPDF, 44/97 – ZSZ, 27/98) in 14. člena Odloka o
nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Semič (Ur. list RS, št. 75/2017) za dobo petih let
oprostite plačevanja nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča zaradi vselitve v novogradnjo, ker
sem (ustrezno označi in izpolni):
A) kupil novo stanovanje kot posamezni del stavbe ali zgradil, dozidal ali nadzidal družinsko
stanovanjsko hišo in sem v ceni stanovanja oziroma družinske stanovanjske hiše ali
neposredno dne

plačal komunalni prispevek,

odmerjen z odločbo št.

, z dne

.

Prijava stalnega prebivališča je bila v predmetni stanovanjski enoti izvedena dne
.
B) prejemnik denarne socialne pomoči na podlagi zakona, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih
sredstev. Kot dokazilo navajam

Izjavljam, da občinski upravni organ pooblaščam in mu dovoljujem pridobivanje, vpogled, prepis, izpis
ali kopiranje mojih osebnih podatkov iz uradnih evidenc in zbirk osebnih podatkov pri vseh
upravljalcih zbirk osebnih podatkov.
Priloga:
- V primeru nakupa stanovanjske enote je potrebno priložiti fotokopijo kupoprodajne pogodbe.

Datum:

Podpis vlagatelja:

Po Zakonu o upravnih taksah - ZUT (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo, št. 14/15 –
ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J, 32/16) se za izdajo odločbe za oprostitev plačila nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča plača taksa po tarifni številki 1 in 3 v skupnem znesku 22,60 EUR.
Če niste taksni zavezanec oziroma ste plačevanja taks oproščeni, navedite razlog iz zakona in priložite
ustrezna dokazila.
Upravno takso lahko plačate preko prehodnega davčnega računa št. SI56 0130 9509 0309 135 sklic 11
76090-7111002 ali osebno na vložišču občine.
V primeru, da je taksa plačana preko transakcijskega računa prosimo, da potrdilo o plačilu priložite vlogi.

S podpisom vloge soglašam, da bo lahko Občina Semič osebne podatke pridobljene v vlogi obdelovala za
namene izvedbe postopka, na katerega se vloga nanaša.
Občina Semič 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 naslednjim pooblaščenim uporabnikom (pooblaščeni zaposleni Občine, pooblaščene osebe, ki
obdelujejo osebne podatke pri pogodbenem obdelovalcu Občine, osebe, ki izkažejo pooblastilo za
dostop do osebnih podatkov v okviru zakona oziroma podzakonskih predpisov). Občina ne uporablja
avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov.
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 preko kontaktnih
podatkov pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov: e-pošta: obcina@semic.si.

