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Na podlagi 108. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2, Ur. list RS št. 61/17) vlagam

POBUDO ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE ZEMLJIŠČA
Podpisani (ime in priimek oz. pravna oseba in njen zakoniti zastopnik):
……………………………….....................................................................................................
naslov: ...................................................................................................................................
elektronski naslov: .................................................................................................................
telefon: ..................................................................................................................................
predlagam, da se zemljišče v k. o ……………..…………………………………………………,
parc. št. …………………………………..................................................................................,
po priloženi situaciji pri naslednji spremembi občinskega prostorskega načrta po namenski
rabi spremeni (obkrožiti):
1A)
1B)
1C)
1D)

iz stavbnega zemljišča v območje kmetijskih zemljišč,
iz stavbnega zemljišča v območje gozdnih zemljišč,
iz stavbnega zemljišča v območje voda,
iz stavbnega zemljišča v stavbno zemljišče z drugačno podrobnejšo namensko rabo,

2A)
2B)
2C)
2D)

iz kmetijskega zemljišča v območje stavbnih zemljišče,
iz kmetijskega zemljišča v območje gozdnih zemljišče,
iz kmetijskega zemljišča v območje voda,
iz kmetijskega zemljišča v kmetijsko zemljišče z drugačno podrobnejšo
namensko rabo,

3A) iz gozdnega zemljišča v območje stavbnih zemljišč,
3B) iz gozdnega zemljišča v območje kmetijskih zemljišč,
3C) iz gozdnega zemljišča v območje voda.
4A) iz območja voda v območje stavbnih zemljišč,
4B) iz območja voda v območje kmetijskih zemljišč,
4C) iz območja voda v območje gozdnih zemljišč,

5A) drugo (navesti): .............................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Namen predvidene spremembe (kratek opis): …………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

datum:

žig (za pravne osebe):

podpis:

Priloga: situacija

Taksna obveznost:
I.
Na podlagi tarifne številke 1 Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo, 14/15 –
ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J, 32/16 in 30/18 – ZKZaš) je za vlogo treba plačati upravno takso v višini 4,50 €. Taksa se lahko
plača:
z gotovino v vložišču Občine Komenda,
s plačilnim nalogom na banki ali elektronsko na račun št. SI56 0110 0564 0309 182, referenca 11 76635-7111002
(v primeru plačila s plačilnim nalogom ali elektronsko je potrebno vlogi priložiti dokazilo o plačilu).
II.
Na podlagi 2. in 3. člena Odloka o taksi za obravnavanje pobud za spremembe namenske rabe prostora in nadomestilu
stroškov lokacijske preveritve v občini Komenda (Uradne objave Glasila Občine Komenda št. 04/19) je za obravnavo pobud
pod točkami 2A), 3A) in 4A) treba plačati takso v višini 300,00 €, za obravnavo pobud pod točko 1D) pa 50,00 €. Ostale
pobude so takse proste.
Vlogi se priloži dokazilo, da je taksa plačana na vplačilni podračun JFP:
01100-5640324702 Občinske takse – od pravnih oseb, referenca 11 76635-7047061
01100-5640326836 Občinske takse – od fizičnih oseb in zasebnikov, referenca 11 76635-7047070

Pobuda sprememba namembnosti

