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NAPOVED ZA ODMERO NADOMESTILA ZA UPORABO STAVBNIH
ZEMLJIŠČ
I.
1. PODATKI O ZAVEZANCU – STARI PODATKI ( PREJŠNJI LASTNIK)
Podatki o prebivališču oziroma sedežu zavezanca
Naslov
Pošta

Ime in priimek/naziv firme

EMŠO oz. matična št.:

Davčna
številka:

2. PODATKI O ZAVEZANCU – NOVI PODATKI ( NOVI LASTNIK)
Podatki o prebivališču oziroma sedežu zavezanca
Naslov
Pošta

Ime in priimek/naziv firme

EMŠO oz. matična št.:

Davčna
številka:

Podatki o zazidanem stavbnem zemljišču se izpolnijo, za vsak samostojni objekt in ostala zazidana stavbna
zemljišča na različnih nahajališčih, na svojem obrazcu napovedi. (Po potrebi obrazec kopirajte!)

II.

I. PODATKI O ZAZIDANEM STAVBNEM ZEMLJIŠČU

1. Podatki o objektu
A. Status neposrednega uporabnika (ustrezno označite L=lastnik, N=najemnik) in nahajališče objekta:
Status
Naselje
Ulica
HŠ

Dodatek
hišni
številki
(a,b,c,..)

L

N

* če objekt nima hišne številke se izpolnijo podatki o naselju, ulici in obvezno katastrski podatki pod točko B1

B1. Katastrski podatki o stavbnem zemljišču

B2. Podatki o stavbi

Katastrska občina in parcelna številka

Število etaž

C. Drugi podatki o stavbi

Leto zadnje obnove:

Tlorisna površina
(m2)
Leto
izgradnje:

Material nosilne
konstrukcije
(obkroži):

<opeka> <beton >
<kamen> <les>

a. Namen uporabe stavbnega zemljišča (8. člen

Čista tlorisna površina (m2)

Odloka)
Klet

Pritličje

Nadstropje
1

2

3

4

5

OBČINA ŠMARTNO
PRI LITIJI

Tomazinova 2, 1275 Šmartno pri
Litiji
tel: 01 – 8962 774
fax: 01 – 8962 - 773

OBČINSKA UPRAVA
1.
2.

www.smartno-litija.si
info@smartno-litija.si

STANOVANJSKA STAVBA
POSLOVNI NAMEN; A) Trgovina, popravila motornih vozil in
izdelkov široke porabe, gostinstvo, finančno posredništvo, poslovanje z
nepremičninami, najem in poslovne storitve
POSLOVNI NAMEN; B) Vse dejavnosti, ki niso opredeljene pod A) in
C)
POSLOVNI NAMEN; C) Dejavnosti javne uprave in obrambe, obvezno
socialno zavarovanje, izobraževanje, zdravstvo in socialno varstvo,
dejavnosti javne higiene, dejavnosti združenj in organizacij,
rekreacijske, kulturne in športne dejavnosti, druge javne storitve
ODPRTE POSLOVNE POVRŠINE

3.

ZAPUŠČENI OBJEKTI

Površina skupaj
b. Smotrnost uporabe stavbnega zemljišča (9. člen Odloka); velja za večstanovanjske stavbe

V stavbi je __________ stanovanj.
c. Komunalna opremljenost zemljišča (6. člen Odloka)– dejanska in možna priključitev (elektrika, tel., asfalt - do
500 m, javna razsvetljava – do 80 m) (obkroži):
<sistem za oskrbo s pitno vodo s hidrantno mrežo> <sistem za oskrbo s pitno vodo brez hidrantne mreže> <lasten
vodovod>
<javna kanalizacija> <elektrika> <telefon> <cesta-asfalt s pločnikom > <cesta-asfalt brez pločnika ><cesta-makadam>
<javna razsvetljava>

III.

PODATKI O NEZAZIDANEM STAVBNEM ZEMLJIŠČU; dovoljena gradnja v
skladu s prostorskim planom Občine Šmartno pri Litiji

Katastrska občina:____________________

Parcelne št.:_____________________________
_____________________________
_____________________________

Opomba:

Priloge (dokazila o površini stavbe):
- kupoprodajna pogodba
- kopija načrta etaž iz Projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja
Izjavljam, da so napovedani podatki resnični.

V ______________

dne__________200_

Podpis zavezanca oz. zakonitega zastopnika:

Žig

