Pobuda za spremembe in dopolnitve
Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del
– za lokacijo
Ta obrazec izpolnite, če želite podati pobudo za spremembe in dopolnitve OPN MOL ID na določeni lokaciji
(sprememba namenske rabe, podrobnih prostorskih izvedbenih pogojev, usmeritev za pripravo OPPN ipd.).
Opomba:
Kot pogoj za obravnavanje pobude za spremembo osnovne / podrobne namenske rabe prostora ste v skladu z drugim
odstavkom 109. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) dolžni plačati takso po 2. členu Odloka o
določitvi takse za obravnavanje zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora v občinskem prostorskem
načrtu Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 41/18) v višini 300 / 250 evrov.
Če oddana pobuda predstavlja pobudo za spremembo namenske rabe, boste po pošti prejeli plačilni nalog za plačilo
takse. Če takse ne boste plačali v navedenem roku, pobuda ne bo obravnavana. Plačilo takse ne pomeni, da bo pobuda
rešena pozitivno. V primeru negativno rešene pobude se plačana taksa ne vrne pobudniku.
Navedite pobudo in jo obrazložite. Polja, označena z *, morajo biti obvezno izpolnjena.

Podatki o vlagatelju pobude
Ime*:

Priimek*:

Naziv pravne osebe (izpolniti, če vlagate pobudo v imenu pravne osebe):
Davčna številka pravne osebe* (izpolniti, če vlagate pobudo v imenu pravne osebe):
Kontaktna oseba pravne osebe ali pooblaščenec fizične osebe:
Naslov (ulica, hišna številka)*:
Pošta (poštna številka, pošta)*:
Telefon:
Elektronski naslov:

Želim podati pobudo za lokacijo*
Katastrska občina:
Parcela(e) (pobudo lahko podate za več parcel, npr. *89, 120/6):
in/ali

Enota urejanja prostora (npr. RD-348):
in/ali

Drug opis lokacije:
Ste lastnik zemljišča, za katerega podajate pobudo?*

 da

 ne

(Če niste, morate interes posebej utemeljiti. Če ste solastnik, morate imeti soglasja ostalih solastnikov, ki jih priložite v prilogi.)

Lastništvo zemljišča, za katerega podajate pobudo*:
 sem edini lastnik zemljišča
 sem solastnik zemljišča
Kratek opis vsebine pobude*

 sem najemnik / zakupnik / uporabnik zemljišča
 nič od naštetega

Obrazložitev pobude*

Varstvo osebnih podatkov
Do morebitnega preklica, izrecno, prostovoljno, brezpogojno in jasno dovoljujem, da Mestna občina Ljubljana obdeluje
moje osebne podatke (ime in priimek) z namenom priprave sprememb in dopolnitev OPN MOL ID. S potrditvijo se
strinjam, da se moji kontaktni podatki (ime, priimek, telefonska številka in elektronski naslov) uporabijo za primer, ko
me je treba kontaktirati zaradi dodatnih pojasnil glede pobude.
 Strinjam se *

Če se ne strinjate z javno objavo osebnih podatkov (objavljenih skladno z varstvom osebnih podatkov) v javno
objavljenih stališčih do pobud, morate to v obrazložitvi pobude posebej navesti.

