OBČINA CERKLJE
NA GORENJSKEM
Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje
e-mail: obcinacerklje@siol.net
Tel. 04/ 28 15 800; fax. 04/ 28 15 820

VLOGA ZA POTRDILO O NAMENSKI RABI ZEMLJIŠČA IN
NEOBSTOJU OZ. NEUVELJAVLJANJU
PREDKUPNE PRAVICE OBČINE
Zadeva: 3501
1. PODATKI O VLAGATELJU
Priimek in ime / naziv:
Naslov in davčna št.:
Telefon in elektronski naslov:
2. PODATKI O LASTNIKU ZEMLJIŠČA
Priimek in ime / naziv:
Naslov:
3. PODATKI O ZEMLJIŠKI PARCELI / PARCELAH OZIROMA OBJEKTIH, KI SO
PREDMET PRAVNEGA PROMETA
Katastrska občina:
Številka zemljiške parcele / parcel:
Vrste zgrajenih objektov na zemljišču
4. ZAPROŠAM ZA IZDAJO (ustrezno označite):
-

potrdila o namenski rabi zemljišča

-

potrdila o neuveljavljanju in neobstoju predkupne pravice

5. NAMEN IZDAJE POTRDILA (ustrezno označite):
-

za promet z nepremičninami

za parcelacijo
Potrdilo potrebujem kot (ustrezno označite):
□ kupec nepremičnine □ prodajalec nepremičnine □ drugo: ______________________
6. PLAČILO UPRAVNE TAKSE:
Na podlagi tarifne številke 37 Zakona o upravnih taksah (Ur.l. RS, 106/10-UPB5, 14/15 –
ZUUJFO, 84/15 – ZZeIP-J in 32/16-ZUT-I) se za izdajo potrdila o namenski rabi zemljišča plača
upravna taksa v znesku 22,70 evrov. Na podlagi 5. člena Zakona o ukrepih za uravnoteženje javnih
financ občin (Ur.l.RS, št. 14/2015) zemljiške parcele znotraj katastrske občine predstavljajo en
zahtevek. En zahtevek lahko obsega največ deset posameznih zemljiških parcel.
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Takso lahko plačate na sledeč način:
- z gotovino na blagajni Občine Cerklje na Gorenjskem ali
- s plačilnim nalogom na banki ali elektronsko na račun št. IBAN: SI56 0121 2412 0309 135;
referenca: 11 75116-7111002; BIC banke: BSLJSI2X.
V primeru plačila s položnico ali elektronsko je potrebno vlogi priložiti dokazilo o plačilu.
V primeru, da taksa ne bo plačana ob oddaji vloge oziroma ji ne bo priloženo dokazilo o plačilu, bo
v skladu s 16. členom ZUT izdan plačilni nalog, neupoštevanje v njem določenega roka za plačilo
pa bo podlaga za obračun zamudnih obresti in posredovanje pristojnemu davčnemu organu v
izvršitev. Če niste taksni zavezanec oziroma ste plačevanja taks oproščeni, navedite razlog iz
zakona in priložite ustrezna dokazila.

Cerklje na Gorenjskem, dne ________________

Podpis vlagatelja: ___________________

2

