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VLOGA ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE ZEMLJIŠČA
POBUDNIK
Priimek in ime
Naslov
Pošta
Telefon
E-pošta (neobvezno)

PREDLOG SPREMEMBE
A: Iz nestavbnega v stavbno zemljišče:

Katastrska
občina
(naziv)

Parcela
(številka)

Območje
(v celoti ali
delno)

Namen
(vpiši številko vrste
namena)

Vrste namena:
1 - stanovanjski objekt
2 - pomožni objekt pri stanovanjski hiši
3 - objekt za potrebe kmetijske dejavnosti
4 - objekt za obrtno podjetniško,
proizvodno ali poslovno dejavnost
5- počitniški objekt
6 - športno – rekreacijski objekt
7- objekt družbenega pomena
8– drugo________________________

B: Iz stavbnega v nestavbno zemljišče v območje kmetijskih ali gozdnih zemljišč po
dejanski rabi
Katastrska občina
(naziv)

Območje
(v celoti ali delno)

Parcela
(številka)

OBVEZNA PRILOGA:
(1)V primeru pobude za spremembo samo dela parcele je potrebno obvezno priložiti fotokopijo
katastrskega načrta parcele in na njem označiti del na katerega se nanaša sprememba.
(2) V primeru pobude za gradnjo poslovnega, obrtnega ali industrijskega objekta je obvezno priložiti
vrsto objekta, namembnost in opis dejavnosti. Če dejavnost lahko povzroča vplive na okolje
(hrup, vode, zrak) je potrebno priložiti oz. vlogo kasneje dopolniti z oceno vpliva na okolje.
(3)Pobude, ki se nanašajo na dejavnost v sklopu kmetij, dopolnilne dejavnosti, se priloži mnenje
pristojne kmetijske službe

IZJAVA
Izjavljam, da sem lastnik / solastnik parcele za katero je podana pobuda za spremembo namenske
rabe zemljišča in s podpisom potrjujem, da so navedeni podatki resnični! Seznanjen sem, da v
kolikor je pobuda ocenjena kot primerna za nadaljnjo obravnavo, še ne pomeni, da bo v postopku
priprave in sprejemanja prostorskega akta pobuda za spremembo osnovne namenske rabe tudi
upoštevana. Prav tako dovoljujem, da se za potrebe nadaljnjih postopkov lahko koristijo podatki iz
javnih evidenc.

Pobudnik
(ime in priimek)

Datum
vložitve pobude

Podpis
lastnika parcele

Opomba: Pobudo za spremembo namenske rabe lahko vloži samo lastnik parcele.
V primeru, da je več solastnikov parcele za katero je podana pobuda za spremembo, je
potrebno priložiti soglasje vseh solastnikov predlagane

