VLOGA ZA IZDAJO POTRDILA O NAMENSKI RABI ZEMLJIŠČA
in PREDKUPNI PRAVICI OBČINE
Vlagatelj:
ime in priimek oz. naziv pravne osebe

zakoniti zastopnik ali pooblaščenec
naslov oz. sedež

poštna številka in kraj

kontaktni telefon ali elektronska pošta

Na podlagi 260. člena Zakona o urejanju prostora – ZureP-2 (Uradni list RS, št. 61/17), 2. člena
Odloka o predkupni pravici Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 97/20) in 179. člena Zakona o
splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 –
ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13 in 175/20 – ZIUOPDVE), vlagam zahtevek za izdajo potrdila
za potrebe:
nakupa zemljišča
prodaje zemljišča
menjave zemljišča

darilne pogodbe
najema kredita
drugo: ___________________________

Podatki o zemljiški parceli, ki leži v občini Črnomelj in je predmet pravnega prometa:
katastrska občina
parcelna številka
katastrska občina
parcelna številka
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
* v primeru več parcel kopirajte vrstice ali navedite vse parcele posebej na prilogi

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Zahtevam tudi kopijo kartografskega dela prostorskega akta:
DA
NE

Prevzem potrdila:
po pošti na naslov vlagatelja
po pošti na naslov: __________________________
osebno

Datum: _______________

žig
(za pravne osebe)

________________________________

(podpis vlagatelja oziroma pooblaščene osebe)

Upravna taksa na podlagi tarifne številke 37 Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno
prečiščeno besedilo, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J, 32/16, 30/18 – ZKZaš in 189/20 – ZFRO) znaša 22,70 EUR
za posamezni zahtevek. Šteje se, da zemljiške parcele znotraj ene katastrske občine predstavljajo en zahtevek, za
en zahtevek pa se šteje največ deset posameznih zemljiških parcel.
Taksa:
1x= 22,70 EUR
4x= 90,80 EUR
2x= 45,40 EUR
5x=113,50 EUR
3x= 68,10 EUR
_x=_______ EUR
Upravno takso lahko plačate na enega od naslednjih načinov:
 brezgotovinsko z uporabo plačilnih/kreditnih kartic – v sprejemni pisarni Občine Črnomelj;
 s plačilnim nalogom – na banki ali pošti;
 z elektronskim nakazilom – prek spletne banke.
V primeru plačila s plačilnim nalogom elektronskega plačila pri plačilu navedete naslednje podatke:
Občina Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj
 ime prejemnika:
upravna taksa
 namen nakazila:
OTHR
 koda namena:
SI56 0121 7417 0309 189
 IBAN (št. računa):
BSLJSI2X
 BIC:
SI11 75167-7111002-2022
 referenca:

