(ime in priimek oz. naziv vlagatelja)

(ulica in hišna številka)

(številka pošte in pošta)

Datum:________________________

OBČINA PESNICA
OBČINSKA UPRAVA
Pesnica pri Mariboru 39a
2211 Pesnica pri Mariboru

PREDLOG ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE ZEMLJIŠČA –
SPREMEMBA PROSTORSKIH SESTAVIN PLANSKIH AKTOV

(ime in priimek oz. naziv vlagatelja)

(naslov vlagatelja: ulica, hišna številka, poštna številka in pošta)

dajem predlog za spremembo namenske rabe zemljišča – sprememba prostorskih sestavin
planskih aktov za parc. št.______________________________________________________
k.o.________________________________ v skupni izmeri________________________m2 .
NAMEN POSEGA – SPREMEMBA RABE ZEMLJIŠČA ( opišite)
1. za gradnjo stanovanjske hiše
2. za gradnjo gospodarskega objekta
3. za gradnjo pomožnega objekta za potrebe kmetovanja
4. za gradnjo počitniške oz. vikend hiše
5. za ureditev novega ribnika
6. drugo (navedite ):………………………………………………….
RAZLOGI ZA PREDLOG ( obkrožite ustrezno številko ali po potrebi opišite ):
1. rešitev stanovanjskega problema predlagatelja
2. rešitev stanovanjskega problema predlagateljevega sorodnika
3. izboljšanje bivalnega standarda predlagatelja oz. njegovega sorodnika
4. zagotovitev možnosti za izvajanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji
5. drugi razlogi (navedite: npr.ohranjanje poseljenosti demografsko ogroženega
območja):………………………………………………

NAVEDBA POSLEDIC SPREMEMBE NAMENSKE RABE ZEMLJIŠČA ( opišite )
1. posledice, ki bodo nastopile zaradi zmanjšanja površin za pridelavo hrane
so:……………………………………………………………
2. posledice zaradi načenjanja večjih območij kmetijskih zemljišč ali gozda
so:…………………………………………………………..
3. posledice zaradi spremembe lastništva zemljišča ali zaradi drugih razlogov
so:………………………………………………………..
LEGA ZEMLJIŠČA, ZA KATEREGA JE PREDLAGANA SPREMEMBA
NAMENSKE RABE ( obkrožite ustrezno številko ali po potrebi opišite ):
1. ob cesti
2. znotraj naselja ali zaselka
3. na robu naselja ali zaselka
4. na osamljeni legi
5. drugje ( opišite ):………………………………………………...………………………….
OSNOVNA DEJAVNOST, S KATERO SE UKVARJA PREDLAGATELJ ( obkrožite
ustrezno številko ali po potrebi navedite ):
1. kmetijska
2. nekmetijska, ( obrtna, trgovska…)………………………………………………………….
OPREMLJENOST ZEMLJIŠČA, ZA KATEREGA JE PREDLAGAN POSEG OZ.
SPREMEMBA NAMENSKE RABE:
1. cestni dostop (obstaja, ne obstaja, je težaven ipd.; opišite)………………………………..
2.

priključek na vodovod (da ali ne, javni ali lastni vodovod; opišite)………………………..

3.

priključek na električno omrežje……………………………………………………………

4.

drugi priključki (kanalizacija, plinovod, telefon ipd.)……………………………………...

PODPIS VLAGATELJA:

PRILOGE:
zemljiškoknjižni izpisek, posestni list, ki ne sme biti starejši od 6 mesecev ali sklep sodišča
kopija uradnega katastrskega načrta, ki ne sme biti starejša od 6 mesecev

