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PODATKI O VLOŽNIKU VLOGE 

ime in priimek/naziv podjetja:  

 točen naslov:  

Telefon/GSM, e-naslov:  

 
VLOGA ZA IZDAJO POTRDILA 

o spremembi namembnosti rabe zemljišča v zemljišče za gradnjo stavb 
za potrebe Finančne uprave Republike Slovenije  

na podlagi 139. člena Zakona za uravnoteženju javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12, 105/12,  
25/13- odl.US, 85/14, 95/14, 24/15-odl.US, 90/15 in 102/15, 63/16 – ZDoh-2R in 77/17 – ZMVN-1) 

– uporablja se do dne 31. 12. 2019 

Katastrska občina  Parc. št. 

1961-Trzin  

 

 

 

 

 

Potrdilo bom dvignil/a:                 osebno                   pošljite ga na zgornji naslov 
 

Priloga: 

V primeru, da je bilo predmetna nepremičnina parcelirana, vlogi priložite fotokopijo odločbe                    
geodetske uprave o postopku evidentiranja parcelacije, iz katere bo razvidno stanje pred parcelacijo. 

V skladu s Tarifno številko 1 Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10-uradno prečiščeno besedilo, 84/15 – 
ZZelP-J, 32/16 in 30/18 – ZKZaš) znaša upravna taksa 4,50 EUR. 

Takso nakažete na podračun Občine Trzin odprt pri UJP št.: SI56 0138 6586 0309 113 sklic 11 76848-7111002 ali poravnate v 
gotovini ali pa s plačilno kartico na vložišču Občine Trzin, v času uradnih ur vložišča za poslovanje s strankami. 

 
S podpisom potrjujem pravilnost podatkov navedenih v vlogi. 
 

S podpisom dajem Občini Trzin soglasje za obdelavo v vlogi navedenih osebnih podatkov za 
namen izdaje potrdila o spremembi namembnosti rabe zemljišča v zemljišče za gradnjo stavb. 

 
Občina bo osebne podatke hranila in varovala na primeren način, da ne bi prišlo do morebitnih neupravičenih razkritij podatkov nepooblaščenim osebam. 
Občina se zavezuje, da osebnih podatkov ne bo posredovala, posodila ali prodala tretji osebi brez pisne privolitve posameznika razen pogodbenim 
obdelovalcem, ki za občino izvajajo naloge občine skladno s pogodbo obdelavi osebnih podatkov. 
 
Občina bo podatke obdelovala zgolj v okviru izbranega načina do preklica privolitve za posamezni način obdelave. 
 
Seznanjen/a sem, da lahko v vsakem trenutku prekličem uporabo svojih osebnih podatkov na isti način kot sem privolitev podal/a. 
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). 

 
Datum: __. __. 20__                                          Podpis vložnika: _______________________________ 
 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-4001
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