POBUDA ZA SPREMEMBO
NAMENSKE RABE ZEMLJIŠČA
Podatki o vlagatelju pobude:
IME IN PRIIMEK oz.
GOSPODARSKA DRUŽBA

……………………………………………………………………………….

NASLOV

……………………………………………………………………………….

POŠTNA ŠT. IN KRAJ
TELEFON in/ali E-POŠTA

……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….

Podajam pobudo za spremembo namenske rabe zemljišč za naslednje parcelne številke:

Podatki o parceli, rabi oz. obstoječem objektu in vsebini pobude
Parcelna
številka

Katastrska
občina

Opomba-del Dejanska raba
parcele
oz. objekt

Vsebina pobude

Opombe:
V primeru, da dajete pobudo za več kot pet parcelnih številk, za preostale parcelne številke priložite
dodatni list kot prilogo.
Parcelna številka: vpišite številko parcelne številke.
Katastrska občina: vpišite številko in/ali ime katastrske občine.
Opomba-del parcele: če dajete pobudo le za del parcele, napišite za kateri del parcele dajete pobudo
(npr. vzhodni del ali južni del ali ob cesti…).
Dejanska raba oz. objekt: če se pobuda nanaša na parcelo kjer objektov še ni, vpišite dejansko rabo
zemljišča (npr. njiva, travnik, vinograd, v zaraščanju,…), v kolikor pa se pobuda nanaša na parcelo kjer
objekt/i že stoji/o, vpišite vrsto objekta/ov (npr. stanovanjska stavba, hlev, kozolec, garaža, gostinska
stavba, industrijski objekt, …).
Vsebina pobude: na kratko opišite kaj je namen pobude oz. kaj želite s pobudo doseči (npr. iz
kmetijskega ali gozdnega zemljišča v stavbno ali obratno, iz območja stanovanj v območje proizvodnih
dejavnosti,…). Če želite graditi objekt pripišite vrsto objekta, ki ga želite graditi. Podrobna pojasnila lahko
navedete v rubriki »utemeljitev pobude«.

Utemeljitev pobude
V nadaljevanju navedite podatke, ki bodo nazorno obrazložili vašo pobudo (vašo razvojno potrebo).
Pobudo lahko obrazložite in utemeljite tudi na ločenem dokumentu, ki ga priložite pobudi.
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Obvezne priloge
Načrt parcele oz. kopija katastrskega načrta, ki mora prikazovati najnovejše stanje parcelacije zemljišča
z natančno označitvijo območja, na katerega se pobuda za spremembo namenske rabe zemljišča
nanaša. Če se pobuda nanaša na obstoječi objekt, ki je bil zgrajen po letu 1967, se pobudi priloži
pravnomočno gradbeno dovoljenje, če pa je bil zgrajen pred letom 1967 pa se pobudi priloži dokazilo o
obstoju objekta pred tem letom.

Opombe
Pobudo za spremembo namenske rabe zemljišč lahko vloži lastnik zemljišča. Občina Mirna Peč bo
lastništvo preverila in v primeru neustreznega lastništva pobudo zavrgla.
Utemeljitev ponudbe mora biti čim bolj natančna in mora pojasniti, zakaj je potrebna sprememba ravno
na predlagani lokaciji (npr. drugje so nakloni preveliki, zemljišče je močvirnato, predlagano zemljišče se
navezuje na obstoječi objekt,…).

1. Upravna taksa v znesku 4,50 EUR po tarifni številki 1 Zakona o upravnih taksah (v nadaljevanju ZUT)
se plača na podračun upravnih taks Občine Mirna Peč številka: 01370-5700309173,
sklic: 11 76694-7111002-leto (4 - mestno število),
namen: plačilo upravne takse.
2. Na podlagi Odloka o določitvi takse za obravnavanje zasebnih pobud za spremembo namenske rabe
prostora v občinskem prostorskem načrtu Občine Mirna Peč (Uradni list št. 40/2018) je ob podaji
pobude potrebno plačati tudi takso za obravnavanje zasebnih pobud v znesku:
250,00 EUR za spremembo osnovne namenske rabe prostora oziroma
200,00 EUR za spremembo podrobnejše namenske rabe prostora.
Taksa se plača na transakcijski račun Občine Mirna Peč:
- pravne osebe: SI56-0137-0570-0324-790, sklic: 11-76694-7047061-leto (4 - mestno število);
- fizične osebe: SI56-0137-0570-0326-827, sklic: 11-76694-leto (4 - mestno število);
namen nakazila: plačilo takse za obravnavanje zasebnih pobud za spremembo namenske rabe
prostora.
3. Takse za obravnavanje zasebnih pobud se ne plača, ko gre za spremembe, ki ne predstavljajo
vsebinsko novega določanja ali spreminjanja namenske rabe prostora, načrtovanja novih prostorskih
ureditev ali določanja novih prostorskih izvedbenih pogojev, so pa potrebne zaradi odprave očitnih
pisnih, računskih in tehničnih napak v tekstualnem ali grafičnem delu občinskega prostorskega načrta
(v nadaljevanju OPN). V tem primeru se plača samo upravna taksa po ZUT. Če se vloga nanaša na
več parcel, se za posamezno pobudo šteje pobuda dana za spremembo namembnosti na
zaokroženem območju v okviru ene enote urejanja prostora.
Vloga je popolna s plačilom takse (ob vlogi je potrebno priložiti dokazilo o plačilu).
Plačilo takse ne zagotavlja spremembe namenske rabe prostora v OPN, temveč zgolj obravnavo
ustreznosti pobude na občini z vidika njene skladnosti s temeljnimi pravili urejanja prostora, cilji
prostorskega razvoja občine in pravnimi režimi v prostoru ter z vidika možnosti opremljanja
zemljišča s komunalno opremo in drugo gospodarsko javno infrastrukturo. Plačilo takse je pogoj
za obravnavo pobude.

Podpis vlagatelja pobude
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