Občina Renče-Vogrsko

Naziv podjetja ali naziv
samostojnega podjetnika

Prijavni list za NUSZ

DŠ podjetja ali DŠ s. p.
EMŠO samostojnega podjetnika
Telefonska št. zavezanca
Naslov zavezanca
Poštna številka in kraj
Naslov poslovne-proizvodne stavbe,
za katero bo plačeval NUSZ
Poštna številka in kraj
Koristna (neto) površina zaprtih poslovnih-proizvodnih prostorov
Površina morebitnega zunanjega prostora, ki je programsko vezan z dejavnostjo v
stavbi
Obkrožite vrsto zunanjega prostora:
a) gostinske terase in plesišča, b) površine za kampiranje, c) odkrita skladišča, d) delovna dvorišča,

m2
m2

e) odkrite razstavno-prodajne površine, f) zunanji prostor bencinskih servisov,
g) odlagališča mineralnih surovin

Površine, ki so namenjene za površinsko izkoriščanje mineralnih surovin

m2

Podpis in žig:
Podpisan prijavni list za »NUSZ« je potrebno dostaviti na naslov:
Občina Renče-Vogrsko, Bukovica 43, 5293 Volčja Draga
ali ga kot podpisan sken poslati na info@rence-vogrsko.si.
Občina bo osebne podatke obdelovala za namen obračuna nadomestila v skladu s Odlokom o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Renče
– Vogrsko.
Osebni podatki se obdelujejo in varujejo skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS 94/2007) 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 za 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 je je dr. Miha Dvojmoč in je dosegljiv na e-naslovu miha.dvojmoc@infocenter.si ali tel: 031 692 524. 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.

Navodila za izpolnjevanje prijavnega lista

Občina Renče-Vogrsko poziva pravne osebe, ki so lastniki, najemniki ali uporabniki poslovnih oz. proizvodnih stavb, na območju Občine RenčeVogrsko dostavijo na Občino Renče-Vogrsko, Bukovica 43, 5293 Volčja Draga ali skenirano po elektronski pošti na info@rence-vogrsko.si, podatke
za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) na podlagi novega Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradne
objave v občinskem glasilu št. 5/08 in 11/11).
Na podlagi občinskega odloka o NUSZ je vsak zavezanec, ki je lastnik, najemnik ali uporabnik nepremičnine dolžan prijaviti:
spremembe na lastništvu nepremičnine (prodaja, najem, prepis);
spremembe glede velikosti nepremičnine (prizidava, nadzidava);
spremembe glede namembnosti nepremičnine (npr. iz stanovanja v poslovni prostor);
novo nepremičnino (novogradnjo, ko pridobi gradbeno dovoljenje).
V koristno površino poslovnega ali proizvodnega objekta se šteje vse površine zaprtih prostorov in morebitna površina v zunanji ureditvi stavb,
ki je programsko povezana z dejavnostjo v stavbah in ni prometnega značaja (odprta skladišča, odprti razstavno-prodajni prostori, gostilne terase
in plesišča, delovna dvorišča).
Z globo 1.400,00 EUR se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik, odgovorna oseba pravne osebe ali samostojnega podjetnika
pa z globo 400,00 EUR, če ne prijavi nastanka ali spremembe podatkov, ki vplivajo na izračun nadomestila, oziroma je v prijavi navedel lažne
podatke.
Z globo 400,00 EZR se kaznuje za prekršek tudi fizične oseba, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
Kontaktna oseba: Renata Gutnik; renata.gutnik@rence-vogrsko.si.
Namembnost poslovnih ali proizvodnih stavb (standarda klasifikacija dejavnosti)
B. Nestanovanjska:
1. Kmetijsko, gozdarstvo,
2. Pridobivanje rudnin, industrija in proizvodna obrt.
(pod šiframi iz SKD: A, B, C, D, F)
objekti za proizvodnjo
objekti za upravo 8lokacijsko ločeni)
3. Trgovina in nekatere poslovne dejavnosti:
trgovina na debelo (G/51), skladiščenje (I/63.1),
posredništvo (K/70, K/71)
trgovina na drobno pretežno z živili (G/52.11)
ostala trgovina na drobno (G/50.5, G/52/1)
trgovina v kioskih
lekarne
trgovina z motornimi vozili (G/50.1, G/50.3, G/50.4)
4. Obrtne storitve:
servisna dejavnost (G/50.2, G/50.7)
osebne storitve
druge storitve (K/74.7, K/74.81)
5. Intelektualne storitve:
odvetništvo, notariat (K/74.11)
zasebne zdravstvene storitve (N/85.143)
druge storitve (računalniške (K/72),
računovodske (K/74/12, projektantske (K/74.13,
raziskovalne K/74.14, prevajalske, izobraževalne,
s področja reklame, s področja informiranja…)
6. Gostinske:
hotelske dejavnosti (H/558.1)
gostinske storitve prehrane (H/55.3)
točenje pijač (H/55.4)
storitve kmečkega turizma (H/55.5)
storitve v menzah (H/55.5)
7. Zabaviščna dejavnost:
v disko lokalih in plesiščih (H/55.402)
prirejanje iger na srečo (O/92.71)
drugo (kino, cirkus… O/92.3)
radijska in televizijska dejavnost (O92/.2)
8. Finančno posredništvo:
dejavnost bank, zavarovalnic, menjalnic (J/65, J/66, J/67)
9. Promet:
kopenski in drugi (I/60.1, I/60.2)
storitve potovalnih agencij (I/63.3)
poštne in TK storitve (I/64)
10. Dejavnost javnih zavodov-vzgoja, šolstvo, varstvo, zdravstvo,
kultura, šport, znanost (M, N, O/92/6, K/73)
11. Dejavnost državnih organov-uprava, sodstvo, policija, carina,
vojska, zbornice, socialno zavarovanje, gasilstvo (L)
12. Dejavnost združenj, društev, sindikatov, političnih strank
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