
Pobuda za spremembe in dopolnitve občinskega 
prostorskega načrta  
 
 
Namen 
 
Analiza pobude za spremembo občinskega prostorskega načrta 

Osebni podatki, ki se zbirajo na vlogi 

Podatki o vlagatelju (ime in priimek, naslov, telefon, elektronski naslov), podatki o lastniku zemljišča (ime in 
priimek), podatki o zemljišču (k. o., parcelna številka). 

Rok hrambe 
Skladno s klasifikacijskim načrtom občine. 

Opis postopka 
Pobudo za spremembo občinskega prostorskega načrta lahko poda fizična ali pravna oseba. Pobuda se lahko 
nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča, na določila odloka ali na njegove grafične priloge. Vlogo se 
lahko odda pisno na vložišču Občine Trzin, Mengeška cesta 22, 1236 Trzin, po pošti na navedeni naslov ali po 
elektronski pošti na obrazcu, ki je na voljo na spletni strani občine. Obrazec mora biti izpolnjen v celoti. 

 
Pristojni, dodatne informacije 

Za odločanje o vlogi in posredovanje dodatnih informacij je pristojna Ana MOVRIN, višja svetovalka župana za 
okolje in prostor (tel. 01 2350-557, E_naslov: ana.movrin@trzin.si). 

Priloge 
 Načrt parcel oziroma kopija katastrskega načrta, ki ne sme biti starejša od 6 mesecev; 

 Pobudniki, ki želijo širiti ali seliti kmetijo, naj predložijo potrdilo o statusu kmeta, mnenje kmetijske 
svetovalne službe in idejno zasnovo predvidenega posega. Če gre za selitev kmetije, je potrebno 
priložiti tudi lokacijo obstoječe kmetije; 

 Če gre za obstoječ objekt, ki stoji na parceli, ki ni vključena v plansko ureditveno območje naselja, naj 
pobudnik predloži kopijo gradbenega dovoljenja oziroma, če je objekt zgrajen pred letom 1967, mora 
predložiti dokazilo o obstoju objekta pred tem letom (aerofoto posnetek, ki ga dobite na Geodetskem 
zavodu v Ljubljani ali zemljiškoknjižni izpisek); 

 Če gre za pobudo za spremembo namembnosti večjega območja, naj pobudnik predloži idejno 
(programsko) zasnovo predvidene ureditve. 

 

Višina upravne takse in način plačila 

Po tarifni številki 1 Zakona o upravnih taksah znaša upravna taksa 4,50 €.  

Taksa se nakaže na podračun Občine Trzin, odprt pri UJP, št. 01386 5860309113 sklic 11 76848-7111002, plača 
v gotovini na vložišču Občine Trzin ali preko POS terminala s plačilnimi karticami  

 in drugo kartico, ki vsebuje logotip . 



V kolikor vlagatelj ni taksni zavezanec, oziroma je plačevanja taks oproščen, navede razlog iz zakona ali priloži 
ustrezna dokazila.  


