OBČINA ŠKOFJA LOKA

Oddelek za okolje, prostor in občinsko redarstvo
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POBUDA ZA SPREMEMBO OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA

Opozorilo: Vlagatelj mora obrazec izpolniti v celoti ter priložiti vse potrebne priloge. Vlogo lahko
vlaga le lastnik zemljišča oziroma njegov pooblaščenec z dokazilom.

PODATKI O VLAGATELJU:
Vlagatelj:
Lastnik zemljišča:
Naslov:
Telefon in
e-naslov:

PODATKI O PARCELI:
Katastrska občina:
Parcela:
Boniteta zemljišča:
(podatek GURS)
Ocena površine
predlagane spremembe
(v m2):

POBUDA SE NANAŠA NA (obkrožite):
a.

Spremembo strateškega dela občinskega prostorskega načrta

b.

Spremembo prostorskih izvedbenih pogojev (tekstualni del odloka o OPN)

c.

Drugo: ________________________________________________________________

OPOZORILO:
Pobude za spremembo osnovne namenske rabe in podrobnejše namenske rabe
prostora se oddajo na posebnih obrazcih.

Podrobnejša obrazložitev pobude (opis in grafične priloge, ki naj zajemajo tlorisne in višinske
gabarite objektov, prostornino objektov, zmogljivosti objektov, drugo):

(po potrebi priložite dodatne liste)

PRILOGE VLAGATELJA (označite):
Grafični prikaz z vrisom območja pobude na ustrezni grafični podlogi (TTN, kataster…).
Fotografije območja z najmanj 4 strani
Dodatne priloge (kot npr.: idejne rešitve prostorskih ureditev oziroma gradnje objektov na
predlaganem območju, opisi, fotodokumentacija, predstavitve predvidenih objektov in
priključevanja na javno gospodarsko infrastrukturo, itd.).

Izjavljam, da sem sočasno s pobudo oddal označene priloge, in s podpisom potrjujem, da so
navedeni podatki resnični!
Seznanjen sem, da bo pobuda obravnavana pri pripravi prostorskega akta in da bom o stališčih
in sprejemu prostorskega akta seznanjen na način, kot ga določa veljavna prostorska zakonodaja.
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
namenske rabe tudi upoštevana.

UPRAVNA TAKSA po tar. št. 1 Zakona o upravnih taksah (ZUT-UPB5, Ur.l RS št. 106/10, 14/2015 –
ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J in 32/16) znaša 4,50 EUR. Takso se lahko poravna z gotovino v glavni pisarni
Občine Škofja Loka, Mestni trg 15, Škofja Loka ali na račun: upravne takse Občine Škofja Loka št. 013225220309159, sklic na št. 11 76228-7111002-00000019.

Datum:

Lastnoročni podpis

