
priimek in ime ali naziv pravne osebe -  vlagatelja  

naslov in pošta 

kontakt (telefon / gsm / e-pošta) 

OBČINA ŽALEC 
Ul. Savinjske čete 5, 3310 Žalec 
tel: (03) 713 64 65, fax: (03) 713 64 64 

ZADEVA: VLOGA ZA IZDAJO POTRDILA O NAMENSKI RABI ZEMLJIŠČA 

Na podlagi Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/2017) vlagam/o zahtevek za izdajo potrdila o 
namenski rabi zemljišča in sicer za zemljišče: 

KATASTRSKA OBČINA 

PARCELNE ŠTEVILKE 

Priloge: 
- Kopija katastrskega načrta (neobvezno).

Opombe: 
- Potrdilu bo za navedene parcele priložena kopija veljavnega kartografskega dela prostorskih sestavin planskega akta Občine 

Žalec z legendo.
- Potrdilo o namenski rabi zemljišča ima naravo potrdila iz uradne evidence in se izda skladno s predpisi o upravnem postopku 

ter proti plačilu upravne takse, pri čemer se šteje, da zemljiške parcele znotraj katastrske občine predstavljajo en zahtevek. 
En zahtevek lahko obsega največ deset posameznih zemljiških parcel.

- Skladno z Zakonom o splošnem upravnem postopku (ZUP, Uradni list RS, št. 24/06-UPB2, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13) je 
rok za izdajo potrdila o namenski rabi zemljišča 15 dni. V kolikor se vlogi ne priloži veljavne kopije katastrskega načrta, je 
organ skladno z zakonom dolžan sam pridobiti veljavno kopijo, vendar se v tem primeru predpisan rok za izdajo potrdila o 
namenski rabi zemljišča iz zakonsko določenih 15 dni podaljša za dodatnih 18 dni (3 dni za odpravek in 15 dni za delo GURS 
– 139. člen ZUP).

- Po določbah Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10, 14/15–ZUUJFO, 84/15–ZZelP-J, 32/16) je za izdajo 
potrdila o namenski rabi zemljišča potrebno plačati upravno takso po tarifni številki 37, kar znaša 22,70 EUR na zahtevek.

- Če ste oproščeni plačevanja taks, navedite razlog iz zakona in priložite ustrezna dokazila 

Potrdilo o namenski rabi :  mi pošljite na zgornji naslov   /  bom dvignil osebno  

datum podpis vlagatelja oz. zakonitega zastopnika
žig

(za pravne osebe)

priimek in ime zakonitega zastopnika - za pravne osebe
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