OBČINA HORJUL
Občinski trg 1
1354 Horjul
(01) 7591 120 (01) 7591 130

POBUDA ZA SPREMEMBO OSNOVNE NAMENSKE RABE ZEMLJIŠČA
OZNAKA POBUDE:

POBUDNIK:
Ime in priimek / naziv pravne osebe:
Naslov / sedež:
Pošta / poštna številka:
Zastopnik / pooblaščenec:
Naslov zastopnika / pooblaščenca:
Kontaktni telefon:
E-pošta:
Podpisani/a prosim naslovni organ, da v skladu z Zakonom o urejanju prostora (Uradni list RS št.
61/17), preveri možnost spremembe namenske rabe za naslednje območje:
PREDLOG SPREMEMBE (obkroži):
a. Iz nestavbnega v stavbno zemljišče (širitev stavbnih zemljišč)
b. Iz stavbnega v nestavbno zemljišče (npr. v območje kmetijskih zemljišč, gozdnih ali vodnih)
c.

Drugo:

Katastrska občina (k.o.)

Parcelna številka

Ocena celotne površine prostorsko
zaključenega območja v m²
V kolikor se vloga nanaša na več parcel, se za posamezno pobudo šteje pobuda dana za
spremembo namembnosti na enovitem zaokroženem območju v okviru ene enote urejanja
prostora.

1

Namen spremembe namenske rabe:
Namembnost objekta oz. posega:

Podrobnejši opis nameravanega posega:
Prostornina objekta / objektov:

Tlorisni in višinski gabariti objekta / objektov:

Zmogljivost objekta / objektov:

Drugo:

Izjavljam in s podpisom potrjujem, da so navedeni podatki resnični. Seznanjen/a sem, da v
kolikor je pobuda ocenjena kot primerna za nadaljnjo obravnavo, to še ne pomeni, da bo v
postopku priprave in sprejemanja prostorskega akta pobuda za spremembo namenske rabe
tudi upoštevana.
V skladu z Odlokom o taksi za obravnavanje pobud za spremembe namenske rabe prostora in
nadomestilu stroškov lokacijske preveritve v Občini Horjul (Uradni list RS št. 76/2018) se za
posamezno pobudo plača taksa v višini 80,00 EUR.
Fizične osebe plačajo 80 € na TRR Občine Horjul št. SI56 0136 2562 0326 857, odprt pri UJP, s
sklicno št. SI11 76619-7047070.
Pravne osebe plačajo 80 € na TRR Občine Horjul št. SI56 0136 2562 0324 723, odprt pri UJP, s
sklicno št. SI11 76619-7047061.
Za pobude za spremembo v primarno rabo (gozdna, kmetijska, vodna) se taksa ne plača.
Pobudnik/ca:

Ime in priimek (velike tiskane črke)

Za občino prevzel/a:

Ime in priimek (velike tiskane črke)

Datum

Datum

Lastnoročni podpis

Lastnoročni podpis

2

