OBRAZEC 3

sprejemni žig MOL

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

PRIJAVA ZAČETKA GRADNJE ZAČASNEGA SKLADIŠČNEGA OBJEKTA
INVESTITOR
Ime in priimek oziroma naziv
družbe
Naslov ali sedež družbe
Davčna številka
Telefonska številka
Kontaktna oseba
Elektronski naslov
POOBLAŠČENEC *Podatki se vpišejo, kadar je imenovan pooblaščenec.
Ime in priimek oziroma naziv
družbe
Naslov ali sedež družbe
Davčna številka
Telefonska številka
Kontaktna oseba
Elektronski naslov
OSNOVNI PODATKI O ZAČASNEM SKLADIŠČNEM OBJEKTU
Vrsta objekta
Dimenzije objekta
Bruto tlorisna površina objekta
Odmiki od sosednjih objektov in
tujih sosednjih nepremičnin
Čas postavitve
*Najhitreje 8 dni po prijavi.
PODATKI O ZEMLJIŠČU/-IH, NA KATEREM/-IH JE PREDVIDENA POSTAVITEV OBJEKTA
parc. št. zemljišč(-a)::
k. o.:
*V primeru večjega števila parcel jih navedite na posebnem seznamu v prilogi te prijave.
Zemljišča, na katerih je predvidena postavitev začasnega skladiščnega objekta so v območju proizvodnih in
gospodarskih dejavnosti ali prometne in druge gospodarske javne infrastrukture in spadajo v podrobnejšo
namensko rabo prostora: *Označite.
□ IP – površine za industrijo
□ IG – gospodarske cone
□ IK – površine z objekti za kmetijsko proizvodnjo

□ T – območja komunikacijske infrastrukture
□ E – območja energetske infrastrukture
□ O – območja okoljske infrastrukture
□ F – območja za potrebe obrambe v naselju

PRILOGE *Označite priložene priloge.
•
•

Grafične priloge (prikaz umestitve objekta v prostor na katastrskem načrtu in izris objekta v merilu
1:100) *Obvezna priloga.
Dokazilo, da je postavitev začasnega skladiščnega objekta predvidena na gradbeni parceli (do 1.
januarja 2025 zemljišče pod obstoječim objektom in zemljišče ob obstoječem objektu, ki pripada
temu objektu in je trajno namenjeno redni rabi tega objekta). *Obvezna priloga.

□

Seznam zemljiških parcel, na katerih je predvidena postavitev objekta.

□

Pooblastilo, če prijave ne vlaga investitor.

□

Mnenje pooblaščenega inženirja s področja požarne varnosti, če je odmik od sosednjih objektov
manjši od 5 m.

□

Druge priloge:
*Navedite katere.

Datum:

Podpis prijavitelja:

Po Zakonu o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – UPB, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J, 32/16, 30/18 – ZKZaš in 189/20
– ZFRO; v nadaljevanju: ZUT) je treba za prijavo plačati upravno takso po tarifni št. 1 v višini 4,50 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 Mestne občine Ljubljana, Mestna uprava, Oddelka za urejanje
prostora, Poljanska cesta 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 Javnega holdinga Ljubljana, Mačkova ulica 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 prijavi!
V primeru, da taksa ne bo plačana ob oddaji prijave 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 davčnemu
organu v izvršitev.

Navodila za obrazec 3
PRIJAVA ZAČETKA GRADNJE ZAČASNEGA SKLADIŠČNEGA OBJEKTA
Podlaga za prijavo začasnega skladiščnega objekta je Pravilnik o začasnih objektih (Uradni list RS, št. 79/22; v nadaljevanju:
Pravilnik).
Iz prijave začetka gradnje začasnega skladiščnega objekta ter priloženih prilog mora biti razvidno upoštevanje 2., 5., 7. in 8.
člena Pravilnika in 31a. člena Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list
RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14
– DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16, 12/17 – popr., 12/18 – DPN, 42/18, 78/19
– DPN in 59/22).
Po 5. členu Pravilnika se začasni skladiščni objekti postavijo na isto gradbeno parcelo le enkrat in ne več kot za tri leta. Čas
postavitve začne teči osem dni od evidentirane prijave začetka gradnje.

