
*Vpis osebnega podatka označenega z zvezdico (*) ni obvezen. Več o tem na zadnji strani v 

obvestilu o varstvu podatkov. 

  

 

 

  

 

SPREMEMBA LASTNIKA OZ. ZAVEZANCA ZA ODMERO NADOMESTILA ZA 

UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČAi 

 

1. PRODAJALEC/DAROVALEC/NAJEMODAJALEC (ustrezno obkrožite): 

Ime in priimek ali naziv družbe:   ___________________________________________________ 

Naslov ali sedež družbe:                ___________________________________________________ 

*Elektronski naslov:                       ___________________________________________________ 

*Telefon:                                           ___________________________________________________ 

EMŠO/matična številka:               ___________________________________________________ 

 

2. KUPEC/PREJEMNIK/NAJEMNIK (ustrezno obkrožite): 

Ime in priimek ali naziv družbe:   ___________________________________________________ 

Naslov ali sedež družbe:                ___________________________________________________ 

*Elektronski naslov:                       ___________________________________________________ 

*Telefon:                                          ___________________________________________________ 

EMŠO/matična številka:               ___________________________________________________ 

 

3. VRSTA OBJEKTA 

   stanovanje/hiša                 poslovni/proizvodni objekt              nezazidano stavbno zemljišče   

 

4. PODATKI O OBJEKTU OZ. ZEMLJIŠČU (navedite naslov, površino, katastrsko občino 

in parcelno številko) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Datum: __________________               žig               Podpis vlagatelja:  ____________________ 

                                                      (za pravne osebe)                                        

Podatke izpolni občina 

Datum prejema: …………………........ 

Številka zadeve: ………………........... 

Sig. znak:           …………………...…. 

Priloge:              …...………………..... 



S svojim podpisom jamčim za resničnost navedenih podatkov. Podatki bodo uporabljeni izključno 

za namen postopka in varovani skladno s predpisi o varstvu osebnih podatkov. 

 

 
i Pravna podlaga: Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 124/03 

in 6/05) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Obvestilo o obdelavi osebnih podatkov: 

S podpisom te vloge soglašate z zbiranjem in obdelavo vaših osebnih podatkov. Vaše podatke 

zbiramo le zaradi obdelave vaše vloge in vodenja postopka v tej zvezi. V primeru oddaje vloge 

so osebni podatki, ki niso označeni z zvezdico (*), obvezni in brez le-teh vloga ne bo popolna, 

zato je ne bo mogoče oddati. Za vsako nadaljnjo obdelavo podatkov, ki ni združljiva s tukaj 

navedenimi nameni, vas bomo prosili za dodatno privolitev. 

 

Osebni podatki označeni z zvezdico (*) niso obvezni. Če osebnega podatka, označenega z 

zvezdico (*) ne posredujete, to ne bo vplivalo na obravnavo vaše vloge. Kontaktni podatek o 

telefonski številki oziroma elektronski pošti bomo uporabili za namen lažje komunikacije glede 

te vloge. 

S podpisom vloge potrjujete, da ste seznanjeni, da imate glede osebnih podatkov, ki se nanašajo 

na vas, pravico do seznanitve, dopolnitve, popravka, omejitve obdelave, izbrisa, prenosljivosti in 

ugovora (vključno s pravico do pritožbe pri Informacijskem pooblaščencu in sodnim varstvom 

pravic). 

 

Vaše osebne podatke obdelujemo v skladu z veljavnimi predpisi s področja varstva osebnih 

podatkov. Več informacij o obdelavi vaših osebnih podatkov in o pravicah, ki iz nje izvirajo, si 

lahko preberete v Politiki varstva osebnih podatkov, objavljeni na naši spletni 

strani: https://www.polzela.si/obcina/politika-zasebnosti/. 

 

https://www.polzela.si/obcina/politika-zasebnosti/

