Vloga za oprostitev plačila NUSZ
(za prvih pet (5) let po vselitvi v novozgrajeni stanovanjski objekt)
Podatki o vlagatelju
ime in priimek
Naslov, poštna številka, pošta
DŠ ali EMŠO oz. matična št.
telefon in elektronski naslov
Prosim za oprostitev plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) za prvih 5 let o vselitvi v
novozgrajeno stanovanje / hišo na lokaciji:
EMŠO zavezanca

Naslov (ulica, hišna številka, številka pošte, naziv pošte

*** V novo stanovanje sem se vselil dne:
Prilogi:
a) Potrdilo o prijavi stalnega prebivališča
(***To prilogo si lahko organ pridobi sam neposredno od pristojnih državnih organov, in sicer
na podlagi te podpisane vloge, s katero vlagatelj Občini Renče-Vogrsko dovoljuje pridobitev
potrdila o prijavi stalnega prebivališča iz uradnih evidenc.)
b) Izpolnjen obrazec za napoved podatkov potrebnih za odmero NUSZ.
Plačilo upravne takse:
Po Zakonu 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) je treba za odmero komunalnega prispevka plačati
upravno takso: za vlogo po Tarifni št. 1: 4,50 €, za odločbo po Tarifni št. 3: 18,10 €, skupaj 22,60 €*.
*Če se izda ena odločba ali sklep na zahtevo več oseb, se plača taksa po Tarifni št. 3 tolikokrat, kolikor
je oseb, katerim se odločba ali sklep vroči. Potrdilo o plačilu upravne takse je potrebno priložiti vlogi.
Če niste taksni zavezanec oziroma ste plačevanja taks oproščeni, navedite razlog iz zakona in priložite
ustrezna dokazila.
Spletna banka
Znesek vpišete sami.

Upravno takso lahko plačate preko UPN naloga pri banki ali
elektronsko z vnosom naslednjih podatkov:
namen plačila »plačilo upravne takse – ime in priimek/naziv vlagatelja«,
koda namena: GOVT,
naziv prejemnika: Občina Renče-Vogrsko, naslov: Bukovica 43,
kraj: 5293 Volčja Draga,
številka računa: SI56 0140 1601 0309 178, referenca: SI11 77003-7111002.
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.
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Občina bo osebne podatke obdelovala za namen izvedbe postopka za izdajo odločbe o odmeri komunalnega prispevka na
podlagi Zakona o urejanju prostora.
Osebne podatke se obdeluje in varuje skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno
prečiščeno besedilo in 177/20) in Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu
posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES
(Splošna uredba o varstvu podatkov) (UL. L. 119, 4. 5. 2016, str. 1–88). Kot posameznik vlagatelj uživa pravice, skladno z
omenjenima pravnima aktoma.
Občina bo hranila in varovala osebne podatke skladno z roki določenimi v Enotnim načrtom klasifikacijskih znakov z roki
hrambe v občini Renče-Vogrsko 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 naslednjim
pooblaščenim uporabnikom (pooblaščeni zaposleni občine, pooblaščene osebe, ki obdelujejo osebne podatke pri
pogodbenem obdelovalcu občine, osebe, ki izkažejo pooblastilo za dostop do osebnih podatkov v okviru zakona oziroma
podzakonskih predpisov). Občina ne uporablja avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov.
Posameznik ima pravico privolitev kadarkoli pisno preklicati; izjavo o preklicu privolitve posreduje na naslov: Bukovica 43
5293 Volčja Draga ali na elektronski naslov: info@rence-vogrsko.si. Na enak način lahko zahteva tudi dostop do podatkov,
ki se nanašajo nanj, uveljavlja pravico do popravka ali izbrisa osebnih podatkov, omejitve obdelave, ugovora obdelavi in
prenosljivosti podatkov.
Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov
miha.dvojmoc@infocenter.si ali tel: 031 692 524.
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Obveščamo vas, da imate v zvezi z obdelavo svojih osebnih podatkov pravico do vložitve pritožbe pri nadzornem organu, ki
je: Informacijski pooblaščenec, Zaloška 59, Ljubljana.

Optično prebrano podpisano (skenirano) vlogo pošljite na info@rence-vogrsko.si
ali po navadni pošti na Občina Renče-Vogrsko, Bukovica 43, 5293 Volčja Draga.

Dne: _____________________________________

_____________________________________
(podpis vlagatelja)
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