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: POBUDA ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE ZEMLJIŠČA V OBČINSKEM
PROSTORSKEM NAČRTU
Podajam pobudo naslovnemu organu, da preveri možnost spremembe namenske rabe zemljišča v občinskem
prostorskem načrtu in da se namembnost spodaj navedene parcele ali več parcel spremeni (ustrezno označite):
v stavbno zemljišče za potrebe gradnje
v stavbno zemljišče za potrebe športa, rekreacije in turizma
v kmetijsko zemljišče
v gozdno zemljišče
drugo:
Pojasnilo pobude:

Zemljišče obsega parcelo oz. parcele:
parc. št.

k.o.

parc. št.

k.o.

parc. št.

k.o.

Na zemljišču predlagam spremembo namenske rabe (vpišite samo celotno ali samo delno površino):
v celotni površini:
m2
na delu zemljišča v okvirni velikosti:

m2

Lastnik/i in delež/i:

OBRNI

Konkretni cilj predlagane spremembe je (označite in po možnosti opišite spodaj):
gradnja stanovanjskega objekta
gradnja stanovanjsko poslovnega objekta
gradnja proizvodnega in skladiščnega objekta
gradnja trgovskega ali poslovnega objekta
gradnja objekta za potrebe kmetijske proizvodnje (hlev, skedenj, strojna lopa, silos ipd…)
gradnja počitniške oz. vikend hiše
legalizacija že zgrajenega objekta
drugo:
(npr. gradnja garaže, pomožnega objekta, ribnika, kampa, športnih površin, ureditev dovozne poti, posek gozda, …)

Dejanska raba zemljišča je:
Posebnosti predmetnega zemljišča so (rodovitnost, nagib, senčnost, poplavljenost, plazovitost, specifična mikroklima,
prisotnost naravne ali kulturne dediščine …):

Če je bilo za vaš predlagan poseg nekoč že izdano kakšno dovoljenje (odločba o dovolitvi priglašenih del, gradbeno ali
lokacijsko dovoljenje …), ga priložite.

(datum)

žig

(za pravne osebe)

(podpis vlagatelja)

Prilagam naslednje priloge:

DA

NE

- kopijo uradnega katastrskega načrta z zarisano mejo zemljišča, na katerem predlagate spremembo
namenske rabe in lego objekta, če ga predvidevate na zemljišču
- drugo:
UPRAVNA TAKSA: Po določbah Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10, 14/15–ZUUJFO, 84/15–ZZelP-J, 32/16)
se za vlogo plača upravna taksa po tarifni številki 1, kar znaša 4,50 EUR.
Vašo vlogo bomo obravnavali v naslednjem postopku sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta
Občine Žalec. O začetku postopka boste obveščeni pisno ali po e-pošti.

