OBRAZEC 2

Ime in priimek vlagatelja
ali naziv pravne osebe
Naslov / sedež / pošta
EMŠO/matična ali davčna številka*
Telefon / Faks / e-pošta
Datum
*v primeru, da je taksa plačana in dokazilo priloženo vlogi, podatek ni obvezen
sprejemni žig MOL

MESTNA OBČINA LJUBLJANA
Mestna uprava
ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA
Poljanska cesta 28
1000 Ljubljana

VLOGA ZA POTRDILO
O NAMENSKI RABI ZEMLJIŠČA
Podatki o zemljišču/-ih:

Katastrska občina:

_________________________________________________________

*Na posamezni vlogi naj bodo navedena zemljišča iz ene katastrske občine. V primeru večjega števila parcel jih
navedite na posebnem seznamu v prilogi te vloge.

Parc. št.

Parc. št.

Parc. št.

Podpis vlagatelja: _________________________________________
Po Zakonu o upravnih taksah - ZUT (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo, št. 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J,
32/16 in 30/18 - ZKZaš) je treba za potrdilo o namenski rabi plačati upravno takso po tarifni št. 37 v višini 22,70 EUR.
Če niste taksni zavezanec oziroma ste plačevanja taks oproščeni, navedite razlog iz zakona in priložite ustrezna dokazila.
Upravno takso lahko plačate na enega od naslednjih načinov:
•
s plačilno oziroma kreditno kartico: v informacijski pisarni MOL, Oddelka za urejanje prostora, Poljanska 28 (v pon., tor.,
čet. od 8. do 15. ure, v sredo od 8. do 17. ure ter v petek od 8. do 12. ure);
•
s položnico: pri banki ali elektronsko, namen plačila »plačilo upravne takse – OUP«, koda namena: TAXS, naziv prejemnika:
MESTNA OBČINA LJUBLJANA, naslov: Mestni trg 1, kraj: Ljubljana, BIC koda banke: BSLJSI2X, številka računa: SI56
0126 1461 0309 121, referenca: SI11 75604-7111002-20;
•
z gotovino in s plačilno oziroma kreditno kartico: na skupni blagajni, Mačkova 1 (v pon., tor. in čet. od 8.30 do 16. ure, v
sredo od 8.30 do 17. ure ter v petek od 8.30 do 13. ure).
V primeru plačila s položnico, elektronsko ali z gotovino je treba dokazilo o plačilu upravne takse priložiti vlogi!
V primeru, da taksa ne bo plačana ob oddaji vloge oziroma ji ne bo priloženo dokazilo o plačilu, bo v skladu s 16. členom ZUT izdan
plačilni nalog, neupoštevanje v njem določenega roka za plačilo pa bo podlaga za obračun zamudnih obresti in posredovanje
carinskemu organu v izvršitev.

Navodila za obrazec 2

POTRDILO O NAMENSKI RABI ZEMLJIŠČA
Podlaga za izdajo potrdila o namenski rabi zemljišča je 260. člen Zakona o urejanju prostora – ZureP-2 (Uradni list RS, št. 61/17), ki
se začne uporabljati 1.6.2018.

Prostorske podatke lahko pridobite na spletni stani Mestne občine Ljubljana/UrbInfo:
https://urbinfo.ljubljana.si/web/profile.aspx?id=Urbinfo@Ljubljana.

Opozorilo:
Vlogo za potrdilo o namenski rabi zemljišča je treba oddati samo enkrat! V primeru, da bo stranka isto
vlogo oddala večkrat oziroma na različne načine (osebno, po pošti in elektronski pošti), bodo ob prejemu
vse evidentirane in kot samostojne zadeve posredovane v nadaljnji postopek izdaje potrdil. Za vsa
izdana potrdila bo treba plačati upravno takso!

