VLAGATELJ
ime in priimek fizične osebe, naziv pravne osebe, državnega organa oz. organa samoupravne lokalne skupnosti

naslov oziroma sedež

zakoniti zastopnik, pooblaščenec oziroma skupni predstavnik

naslov

ZAHTEVA ZA EVIDENTIRANJE ZEMLJIŠČA POD STAVBO

kot (označi in ustrezno dopolni):

Podpisani vlagatelj
lastnik zemljišča
imetnik stavbne pravice
investitor gradnje
lastnik stavbe
lastnik dela stavbe
uporabnik stavbe
uporabnik dela stavbe
upravnik stavbe
vlagam zahtevo za evidentiranje zemljišča pod stavbo in sicer:
za stavbo z enim delom: št. stavbe
za stavbo z več deli: št. stavbe
na parc. št.
v katastrski občini

Zahtevi prilagam (označi in dopolni ustrezno):
elaborat za vpis zemljišča pod stavbo

,

ki ga je izdelalo geodetsko podjetje
elaborat za evidentiranje stavbe

,

ki ga je izdelalo geodetsko podjetje
pooblastilo

z dne
ime in priimek pooblastitelja

za vložitev zahteve

pooblastilo

z dne

za ves upravni postopek

ime in priimek pooblastitelja

drugo:

V

, dne

podpis vlagatelja

Žig oz. štampiljka

Po Zakonu o upravnih taksah – ZUT (Uradni list RS, št. 106/2010 – u.p.b. in nasl.) je potrebno plačati upravno takso:
- za vlogo po tarifni št. 1 ZUT v znesku __________EUR,
- za sklep po tarifni št. 3 ZUT v znesku __________EUR,
skupaj v znesku ____________EUR.
Taksa je plačana:
- z nakazilom na račun št. 01100-1000315637, sklic št. 11 25526-7111002-xxxxxxxx (v zadnjem sklopu reference je 8
številk, ki se spreminjajo od zadeve do zadeve; zadnji sklop 8 številk reference določi uradna oseba na območni
geodetski upravi oziroma geodetski pisarni, ki je pristojna za konkretno zadevo; potrebno je navesti številko, s katero
lahko Geodetska uprava Republike Slovenije nedvoumno prepozna namen plačila),
- v gotovini (št. blagajniškega prejemka ______________ z dne _____________),
- z določenimi plačilnimi ali kreditnimi karticami v sprejemni pisarni območne geodetske uprave (št. blagajniškega
dnevnika ______________ z dne _____________).
Če je upravna taksa plačana na račun št. 01100-1000315637, je potrebno zahtevi priložiti potrdilo o plačilu upravne
takse, in sicer:
- plačilni nalog, obdelan s strani banke oz. pošte ali
- izpisek razčlenitve prometa denarnih sredstev v breme računa Uprave za javna plačila RS ali banke ali
- spletno potrdilo o opravljenem plačilu (Klik, Abanet, SKBnet, …), iz katerega sta razvidna datum in ID plačila.
Takse prosto po _______ točki _______ člena ZUT.

