
Priimek in ime:   ________________________________________________ 
 
Naslov:    _______________________________________________ 
 
Pošta:     ________________________________________________ 
 
Štev. telefona/mobitela:  _________________________ 
 
 
OBČINA BREZOVICA 
Tržaška c. 390 
1351 BREZOVICA 
 
 
 
 
 
Zadeva:  VLOGA ZA PETLETNO OPROSTIEV PLAČILA NADOMESTILA ZA UPORABO 

STAVBNEGA ZEMLJIŠČA  
 
 
Prosim za petletno oprostitev plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za stanovanjko 
hišo oziroma stanovanje v Občini Brezovica in sicer:  
 
 
za stavbo / stanovanje:  
 
Naslov:  _______________________________________________________________ 
 
  _____________________________________________________________ 
 
Parc. št.: ______________________________________________________________ 
 
vrsta stavbe:  samostojna;  stanovanjska  poslovna     ali    drug namen  število etaž  ____ 
   

neto površina:  _________      leto izgradnje: ______ AS-MA,   VO,  TEL. EL. 
 
V hišo – stanovanje sem se vselil dne _______________ 
 
 
Obrazložitev:  
 
___________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________  
 
 
 
 
Datum: _____________________            Podpis zavezanca: ___________________ 
 
 
Priloge:  

 Gradbeno dovoljenje  
 Kupoprodajna pogodba 
 Potrdilo stalnem prebivališču 
 Upravna taksa v vrednosti 22,70 €  

              Račun št.: SI56 0120 8408 0309 150   referenca: 11    sklic: 75078-7111002-10 – občinske upravne takse 



INFORMACIJE O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV 

 
Občina bo osebne podatke obdelovala za namen izvedbe postopka obravnave vloge za petletno oprostitev plačila nadomestila za 

uporabo stavbnega zemljišča na podlagi Zakona o stavbnih zemljiščih, Gradbenega zakona in Zakona o davčnem postopku. Občina 

bo hranila in varovala osebne podatke skladno z roki določenimi v klasifikacijskem načrtu občine in na primeren način, tako da ne bo 

prišlo do morebitnih neupravičenih razkritij podatkov nepooblaščenim osebam. Občina bo omogočila obdelavo oziroma 

posredovanje osebnih podatkov izključno pooblaščenim uporabnikom, ki so pooblaščeni za dostop do  osebnih podatkov. Občina pri 

obdelavi osebnih podatkov iz te vloge ne uporablja avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov. 

Zagotovitev podatkov je potrebna, v kolikor osebni podatki ne bi bili zagotovljeni vloge ne bo možno obravnavati. Osebni podatki se 

NE prenašajo v tretje države ali mednarodne organizacije. 

 

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).  Podrobnejše informacije o tem, kako občina ravna z osebnimi podatki, so na voljo na preko kontaktnih podatkov 

pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov: e-pošta: dpo@virtuo.si. 

 

mailto:dpo@virtuo.si



