OBČINSKA UPRAVA

OBČINA LOGATEC

www.logatec.si
e: obcina.logatec@logatec.si
Tržaška cesta 50 A, p.p. 60, 1370 Logatec
t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20

podatki o vlagatelju
ime in priimek/naziv:
ulica, hišna št. poštna št. kraj:
DŠ ali EMŠO/matična št.:
telefon in e-pošta:

Vloga za izdajo
potrdila o namenski rabi zemljišča
Podatki o zemljiški parceli, ki leži v k. o. in je predmet pravnega prometa:
Katastrska občina

Parcelna št.

Zemljiške parcele znotraj ene katastrske občine predstavljajo en zahtevek.
En zahtevek lahko obsega največ 10 posameznih zemljiških parcel.
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 in 30/18 - ZKZaš) je treba za potrdilo o namenski rabi plačati upravno takso po tarifni št. 37 v višini 22,70
EUR.
Če niste taksni zavezanec oziroma ste plačevanja taks oproščeni, navedite razlog iz zakona in priložite ustrezna dokazila.
Upravno takso lahko plačate na enega od naslednjih načinov:
- z gotovino, s plačilno oziroma kreditno kartico: v sprejemni pisarni Občine Logatec, Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec,
1. nadstropje Upravnega centra Logatec,
(v pon., tor., čet. od 8. do 12. in od 13. do 15. ure, v sredo od 8. do 12. in od 13. do 17. ure ter v petek od 8. do 13. ure);
- UPN nalog: pri banki ali elektronsko, namen plačila »plačilo upravne takse – ime in priimek/naziv vlagatelja«,
koda namena: GOVT, naziv prejemnika: Občina Logatec, naslov: Tržaška cesta 50 A, kraj: 1370 Logatec, BIC koda
banke: BSLJSI2X, številka računa: SI56 0126 4464 0309 134, referenca: SI11 75639-7111002-019.
V primeru plačila z UPN, elektronsko ali z gotovino je treba vlogi priložiti dokazilo o plačilu upravne takse.
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 carinskemu organu v izvršitev.

Potrdilo o namenski rabi zemljišča bom dvignil:
osebno
pošljite jo na zgornji naslov
Kraj:

dne:

Podpis vlagatelja:

