
 
 

 

                              

              

OBČINA MUTA 
Glavni trg 17, 2366  Muta, tel.: +386 (0)2 88-79-600, fax: +386 (0)2 88-79-606  

http://www.muta.si; e-mail: obcina.muta@muta.si 

Občinska uprava 
 

VLAGATELJ: 
 
……………………………………………………………………………………………….. 
                              ime in priimek ali naziv pravne osebe 

 
………………………………………………………………………………………………… 
           naslov 

Telefon: ………………………………….. 
 
 
ZADEVA:        PREDLOG SPREMEMBE NAMENSKE RABE ZEMLJIŠČA 

                 
 

Podajam predlog za spremembo namenske rabe zemljišča za: 
 

1. Številka parcele ali delov parcele:            ……………………………………………………. 
 

2. Katastrska občina (k.o.) :                    …………………………………………………………… 
 

3. Predlagatelj je lastnik zemljišča (obkroži):      DA                                  NE 
 

4. Dejanska raba zemljišča (njiva, travnik, zarast, gozd, drugo):  
 
…………………………………………………………………………………..……… 
 

5. Namen predlagane spremembe (obkrožite ustrezno številko in v nadaljevanju obrazložite): 
 

a) za gradnjo stanovanjske zgradbe, prizidka (v primeru gradnje prizidka predložiti kopijo 
veljavnega dovoljenja za osnovni objekt): 
 
……………………………….……………………………….………………… 
 

b) za gradnjo proizvodnega in skladiščnega objekta: 
 
………………………………………………………………………………… 

(vrsta proizvodnje ali skladišča) 
 

c) za gradnjo poslovnega, obrtnega, trgovskega objekta: 
 
…………………………..…………………………..………………………….. 

(vrsta dejavnosti) 

 
d) za gradnjo objekta za potrebe kmetovanja (hlev, skedenj, strojna lopa, itd.):  

 
………………………………………………………………………………….. 
 



 
 

 

                              

e) za gradnjo počitniškega objekta: 
………………………………………………………………………………….. 

 
f) gradnja objektov ali naprav s področja prometne, komunalne, energetske, 

komunikacijske infrastrukture: 
 
………………………………………………………………………………….. 

(vrsta objekta ali naprave) 

 
g) objekti ali naprave s področja šolstva, zdravstva, sociale, kulture, turizma, športa: 

 
…………………………………………………………………………….……… 

(vrsta objekta ali naprave) 
 

h) drugo:……………………………………………………………………………. 
 
Okvirna površina, kvadratura, ki se nanaša na predlagano spremembe namenske rabe zemljišča (npr. 
0,4 ha): 
…………………………………………………………………………………..……………… 
 
Obrazložitev predlagane spremembe oziroma v kolikor obstaja idejna zasnova se priloži le ta: 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
K obrazložitvi je priporočljivo priložiti skico predlagane širitve, izzvzetja območja, na katerega se nanaša predlog spremembe namenske rabe 
zemljišča (npr. na izrisu parcele se prikaže  površina - kvadratura predlagane spremembe, želena lokacija objekta, itd.). 

 
6. Možnost opreme zemljišča, za katerega je predlagana sprememba namenske rabe: 
 

a) CESTNI DOSTOP (obstaja, ne obstaja, je težaven): 
………………………………………………………………………………….. 
 

b) PRIKLJUČEK NA VODOVOD (je možen na javni vodovod, je možen na lasten ali zasebni 
vodovod, ni možen ja javni vodovod):  
………………………………………………………………………………….. 
 

c) PRIKLJUČEK NA ELEKTRIČNO OMREŽJE (je možen, ni možen): 
………………………………………………………………………………….. 
 

d) DRUGI PRIKLJUČKI – kanalizacija, plinovod, telefon (so možni, niso možni): 
………………………………………………………………………………….. 

 
7. Ali so na območju predlagane spremembe namenske rabe zemljišča določeni omejitveni dejavniki 
npr.  POPLAVE, PLAZOVI, itd: 
…………………………………………………………………………………..……………… 
 
8. OPOMBE PREDLAGATELJA: 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
Kraj in datum:………………………………       
                        ………………………………………… 

                                                                     Podpis predlagatelja, žig (pravna oseba) 


