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 MNENJA GLEDE GRADNJE NEZAHTEVNIH IN ENOSTAVNIH
OBJEKTOV NA KMETIJSKEM ALI GOZDNEM ZEMLJIŠČU

Na podlagi 73. člena Občinskega prostorskega načrta (Uradni list RS št. 64/13 in 91/13) in obvezne razlage prve
alineje sedmega odstavka 73. člena OPN (Uradni list RS, št. 92/13), dajem vlogo za pridobitev mnenja glede
gradnje nezahtevnih in enostavnih objektov.
Na zemljišču parcele št.

K.O.:

v lasti
KMG-MID
želim graditi

nezahteven /

enostaven objekt:

Objekt za rejo živali: - čebelnjak do 20m2
Pomožni kmetijsko - gozdarski objekt:
(kozolec, kmečka lopa, pastirski stan, grajeni rastlinjak, skedenj, senik, kašča, koruznjak, klet, grajena obora, grajena
ograja za pašo živine, grajena ograja in opora za trajne nasade, napajalno korito, krmišče,grajena poljska pot, silos,
pokrita skladišča za lesna goriva, gnojišče, zbiralnik gnojnice ali gnojevke, napajalno korito, hlevski izpust, grajeno
molzišče)

Objekt za kmetijske proizvode in dopolnilno dejavnost:
(sirarna, sušilnica sadja in rib, oljarna, kisarna, zidanica, mlin in podobni objekti - (gradnja teh na kmetijskem zemljišču ni
možna))
Prilagam naslednje priloge:
-

-

DA

NE

kopijo uradnega katastrskega načrta z vrisano lokacijo predvidenega objekta
dokazilo, da je vsaj en član kmetijskega gospodarstva, evidentiran na istem naslovu, obvezno pokojninsko
in invalidsko zavarovan kot kmet po predpisih o pokojninskem in invalidskem Zavarovanju ali
dokazilo, da skupni dohodek iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti članov kmetijskega
gospodarstva, evidentiranih na istem naslovu, znaša letno najmanj 1.000 € ali
dokazilo, da je pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik, kmetijsko gospodarstvo – skupni pašnik
ali kmetijsko gospodarstvo – planina, v letu pred vložitvijo vloge iz opravljanja kmetijske dejavnosti
dosegla vsaj 60 % od vseh dohodkov oziroma najmanj 20.000 €.
drugo:

žig
(datum)

(za pravne osebe)

(podpis vlagatelja)

UPRAVNA TAKSA: Z Zakonom o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10, 32/16) je za vlogo določeno plačilo
upravne takse po tarifni številki 1, kar znaša 4,50 EUR.

