priimek in ime ali naziv pravne osebe - vlagatelja

naslov in pošta

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 IZDAJO DOVOLJENJA ZA OPRAVLJANJE DOVOLJENE DEJAVNOSTI

V DELU STANOVANJA

Na podlagi določb 14. člena Stanovanjskega zakona (SZ-1, Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 - ZVKSES, 47/06 - ZEN,
45/08 - ZVEtL, 57/08, 62/10 - ZUPJS, 56/11 - odl. US, 87/11 in 40/12 - ZUJF), prosim za izdajo dovoljenja za uporabo
dela stanovanja za opravljanje dejavnosti:
- na naslovu:
- v stanovanju št.:

v

pritličju oz.

Prostor, v katerem se bo opravljala dejavnost, meri
V stanovanju bo

(priimek in ime ali naziv pravne osebe)

nadstropju, v skupni izmeri

m2.

m2, kot je razvidno iz priložene skice.
opravljal(a) sledečo dejavnost:

Podpisani vlagatelj izjavljam, da dejavnost ne bo motila stanovalcev pri mirni rabi stanovanj in ne bo povzročala
čezmerne obremenitve skupnih delov večstanovanjske stavbe.
Podpisani vlagatelj izjavljam, da s svojim podpisom jamčim za resničnost vseh v vlogi navedenih podatkov ter
za verodostojnost vlogi priloženega dokazila o lastništvu.
(priimek in ime zakonitega zastopnika pravne osebe)

(datum)

(podpis vlagatelja oz. zakonitega zastopnika)

Priloge:
- dokazila o lastništvu
- pisno soglasje lastnika ali solastnikov stanovanja (določbe 14. člena Stanovanjskega zakona se smiselno uporabljajo
tudi za najemnika stanovanja, ki potrebuje tudi pisno dovoljenje lastnika stanovanja)
- pisno soglasje solastnikov, ki imajo več kakor tri četrtine solastniških deležev, vključujoč soglasja etažnih lastnikov
vseh posameznih delov, katerih zidovi ali stropi mejijo z njegovo stanovanjsko enoto
- skica celotnega stanovanja z vpisanimi površinami, poimenovanimi prostori, označenimi vstopi in označenim
prostorom, za katerega se prosi dovoljenje za opravljanje dovoljene dejavnosti
- sklep o vpisu subjekta v sodni register
- fotokopijo pogodbe o medsebojnih razmerjih oz. izjavo, če pogodba ni sklenjena
UPRAVNA TAKSA: Po Zakonu o upravnih taksah (ZUT-UPB5, Uradni list RS, št. 106/10) se za izdajo dovoljenja za
opravljanje dejavnosti plača upravna taksa po tarifni številki 1 in 3, kar znaša skupaj 22,66 EUR (4,54 EUR za vlogo,
18,12 EUR za dovoljenje).

