
 

 

 
 

 OBČINA MORAVČE 

                Občinska uprava                                                    Tel. 01/724-71-40, fax 01/723-10-35 

  Vegova ulica 9, 1251 Moravče                                              E-mail: obcina@moravce.si 

 

 

Datum: 8.5.2020 

 
Občina Moravče na podlagi 11., 108. in 273. člena Zakona o urejanju prostora  

(Uradni list RS, št. 61/2017)  

 
 

OBVEŠČA 

 

da bo v času od 18. maja 2020 do 24. junija 2020 sprejemala pobude za spremembe in  

dopolnitve Občinskega prostorskega načrta Občine Moravče (Uradni vestnik Občine  

Moravče, št. 6/2018; v nadaljnjem besedilu: SD OPN) 

 

V postopek obravnave SD OPN bodo vključene v danem roku posredovane pobude s priloženim dokazilom o 

plačilu upravne takse.  

 

Višina upravne takse za posamezno pobudo, v skladu Odlokom o določitvi nadomestila stroškov lokacijske 

preveritve in določitvi takse za obravnavanje zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora v Občini 

Moravče (Uradni vestnik Občine Moravče, št. 7/19) znaša: 

• za obravnavo pobude za spremembo osnovne namenske rabe: 200,00 eurov;  

• spremembe podrobnejše namenske rabe prostora na območjih stavbnih zemljišč: 100 eurov;  

Za pobudo za spremembo v primarno rabo (gozdna, kmetijska, vodna) se taksa ne plača.  

Za ostale pobude, ki jih ne opredeljuje Odlok o določitvi nadomestila stroškov lokacijske preveritve in 

določitvi takse za obravnavanje zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora v Občini Moravče je 

potrebno v skladu z Zakonom o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo, 

14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J in 32/16) ob vložitvi vloge plačati upravno takso po tarifni številki 1 v 

znesku: 4,50 EUR 
 

Upravna taksa se plača na podračun Občine Moravče številka: SI56 0127 7477 0309 158, 

sklic 11 75760-7111002.  
Plačilo takse je pogoj za obravnavo pobude, vendar ne zagotavlja, da bo sprememba v občinskem prostorskem 

načrtu upoštevana. 
 
V kolikor se vloga nanaša na več parcel, se za posamezno pobudo šteje pobuda, dana za spremembo 

namembnosti na enovitem zaokroženem območju v okviru ene enote urejanja prostora. 

 

Pobude je potrebno posredovati na obrazcu »POBUDA ZA SPREMEMBO IN DOPOLNITEV 

OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA OBČINE MORAVČE«, objavljenem na občinski spletni 

strani: http://www.moravce.si.  

 

Izpolnjene vloge na predpisanem obrazcu z zahtevanimi prilogami ter dokazilom o plačilu upravne takse je 

potrebno poslati na naslov: Občina Moravče, Vegova 9, 1251 Moravče.  

 

Pobude prejete v obdobju od januarja 2016 do julija 2019 so v postopek SD OPN že vključene in se že 

obravnavajo! 

 

 

Občina Moravče 

župan, dr. Milan Balažic 

       

http://www.domzale.si/

