
priimek in ime ali naziv pravne osebe - vlagatelja

kontakt (telefon / GSM / e-pošta)

OBČINA ŽALEC 
Ul. Savinjske čete 5, 3310 Žalec 
tel: (03) 713 64 65, fax: (03) 713 64 64

ZADEVA: VLOGA ZA NAJEM ZEMLJIŠČA V LASTI OBČINE ŽALEC

Vlagatelj podajam vlogo za najem zemljišča v lasti Občine Žalec:

(podpis vlagatelja oz. zakonitega zastopnika)(datum)

UPRAVNA TAKSA: Po določbah Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10, 14/15–ZUUJFO, 84/15–ZZelP-J, 
32/16) se za vlogo plača upravna taksa po tarifni številki 1, kar znaša 4,50 EUR.

 - funkcionalno zemljišče k stanovanjskem objektu (dvorišče, dostopna pot, zelenica, garaže,…)

(priimek in ime zakonitega zastopnika - za pravne osebe)

naslov in pošta

 - funkcionalno zemljišče k poslovnemu objektu (dvorišče, dostopna pot, zelenica, garaže, …)
 - odprto skladišče
 - parkirišče (parkirno mesto) - za obdobje:
 - prodajni objekt (kiosk, kontejner, svečomat, mlekomat, ipd.)
 - stojnica
 - mobilna prodaja
 - reklamna tabla
 - letni vrt brez senčnikov v lasti Občine Žalec*
 - letni vrt s senčniki v lasti Občine Žalec*

reklamna površina skupaj

 m2

 m2

 m2

 m2

 - od dne:  do dne:
 do dne: - od dne:

 m2

 m2

 m2

Namen najema zemljišča (ustrezno označite / izpolnite):

KO: parc. št.:

*Vlogi za najem zemljišča za namen postavitve letnega (gostinskega) vrta je potrebno priložiti načrt ureditve z vrisano  
 lokacijo, dimenzijami, obliko, materialom ter barvo.

davčna številka

ŽIG 
(za pravne osebe)


priimek in ime ali naziv pravne osebe - vlagatelja
kontakt (telefon / GSM / e-pošta)
OBČINA ŽALEC
Ul. Savinjske čete 5, 3310 Žalec
tel: (03) 713 64 65, fax: (03) 713 64 64
ZADEVA:
VLOGA ZA NAJEM ZEMLJIŠČA V LASTI OBČINE ŽALEC
Vlagatelj podajam vlogo za najem zemljišča v lasti Občine Žalec:
(podpis vlagatelja oz. zakonitega zastopnika)
(datum)
UPRAVNA TAKSA: Po določbah Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10, 14/15–ZUUJFO, 84/15–ZZelP-J,
32/16) se za vlogo plača upravna taksa po tarifni številki 1, kar znaša 4,50 EUR.
(priimek in ime zakonitega zastopnika - za pravne osebe)
naslov in pošta
reklamna površina skupaj
 m2
 m2
 m2
 m2
 - od dne:
 do dne:
 do dne:
 - od dne:
 m2
 m2
 m2
Namen najema zemljišča (ustrezno označite / izpolnite):
KO:
parc. št.:
*Vlogi za najem zemljišča za namen postavitve letnega (gostinskega) vrta je potrebno priložiti načrt ureditve z vrisano 
 lokacijo, dimenzijami, obliko, materialom ter barvo.
davčna številka
ŽIG
(za pravne osebe)
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