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PODATKI O VLAGATELJU 
 

Ime in priimek ali  

naziv pravne osebe: 

 

Polni naslov:  

Telefon:  

E-mail:  
 
 

   

POBUDA ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE ZEMLJIŠČA V 
OBČINSKEM PROSTORSKEM AKTU 
(Občinskem prostorskem načrtu Občine Lenart)  

 
 
Prosim, da naslovni organ preveri možnost spremembe namenske rabe zemljišča v občinskem 
prostorskem aktu zaradi _________________________________________________/ ________ 
                                                                                    ( pojasnite namen predloga iz tabele št. 1 (v prilogi) in vpišite tudi številko) 

na zemljišču parc. št. __________________________________, k.o. ______________________ 
lastnika/lastnikov _______________________________________________________________ 
                                                                (lastnik iz zemljiške knjige - če je več lastnikov, tudi njihovi lastninski deleži) 

______________________________________________________iz ______________________ 
 

Konkretni cilj predlagane spremembe je ______________________________________________ 
                                                                                                                               (izpišite cilj in številko iz tabele št. 2 v prilogi) 

Osnovna gospodarska dejavnost, s katero se ukvarjam, je ________________________________ 
                                                                                                                                    (kmetijstvo, gozdarstvo, proizvodnja, trgovina, poslovne storitve. .) 
dopolnilna pa __________________________________________________________________ 
                                                                                                                           (področja vašega dodatnega gospodarskega udejstvovanja) 
Dejanska raba obravnavanega zemljišča je ____________________________________________ 

        (vpišite tudi v primeru, da je drugačna od katastrskih podatkov) 
posebnosti predmetnega zemljišča so ________________________________________________, 

(rodovitnost, nagib, osenčenost, poplavljenost, plazovitost, specifična mikroklima, prisotnost narave/kulturne dediščine) 
površina vseh zemljišč, ki jih imam v last, pa znaša ____________________ m2. 
 
Na zemljišču parc. št. _____________________________________,k.o. ___________________, 
predlagam spremembo namenske rabe iz ____________________ v _____________________ 
v celotni površini _________________ m2 oz. le na delu zemljišča v okvirni velikosti _______ m2. 
                                (vpišite samo celotno ali samo delno površino) 
 

V primeru, da podajate vlogo zaradi gradnje, vpišite velikost predvidenega objekta ________ m2. 

Ali je možno realizirati vaš predlog na bližnjem prostem zemljišču (gozdnem ali takem, ki je manj 
primerno za kmetijsko rabo) oz. v bližnjem neizkoriščenem objektu? 
________________________________________________________________________ 
                                                                                         (utemeljite, zakaj da, oz. zakaj ne) 
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Vpišite komunalno opremljenost predmetnega zemljišča (označite z X): 
 

 

Vrsta omrežja oz. 
priključka 

 
Priključek obstaja 

Možnost enostavne 
navezave na omrežje 
v neposredni bližini 

Nemogoča ali težavna 
navezava na omrežje, 

omrežja ni  
Cesta     
Vodovod     
Elektrika     
Kanalizacija     
Telekomunikacije     
Približna razdalja do ceste, po kateri se odvija avtobusni promet m 
 
 

Če je bilo za vaš predlagan poseg nekoč že izdano kakšno dovoljenje (odločba o dovolitvi 
priglašenih del, lokacijsko, gradbeno dovoljenje), ga priložite! 
 

Če je na razpolago izdelana prostorska dokumentacija ali strokovno mnenje o izvedljivosti 
posega (idejni načrt za poseg, lokacijska informacija, gradiva ali mnenja strokovnjakov za 
kmetijstvo, gozdarstvo,vodarstvo, spomeniško varstvo …), jo prav tako priložite! 
 

Če je bila v preteklosti na predlaganem zemljišču izvedena agrarna operacija, navedite, katera in 
kdaj: 
______________________________________________________________________________ 

(osuševanje, namakanje, agromeliracija, komasacija ….) 
 

Menite, da bi lahko vaš predlog dodatno utemeljili? 
______________________________________________________________________________ 
 

Ali predstavlja vaš predlog dopolnilno dejavnost kmetije? V tem primeru navedite namen 
______________________________________________________________________________ 
(turistična kmetija …) 
 

Če nameravate graditi objekt, ki neposredno služi kmetijski proizvodnji, podajte osnovne podatke o 
objektu _______________________________________________________________________ 
 
 
 
 
__________________________                                          ______________________________ 
                    kraj in datum                            podpis vlagatelja 

 
 

 
 
OBVEZNE PRILOGE Prilagam 
1. Kopija uradnega katastrskega načrta z vrisano mejo zemljišča, na katerega želite 

posegati. Vrišite tudi lego želenega objekta. 
DA NE 

   
NEOBVEZNE PRILOGE   
1. Posestni list DA NE 
2. Zemljiškoknjižni izpisek DA NE 
3. Druga dokazila in utemeljitve (pogodbe, strokovne podlage, mnenja raznih organov…) DA NE 
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