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OBEINSKEMU SVETU
OBdINE PoDEETRTEK

ZADEVA: Predlog Odloka o doloditvi stro5kov lokacijske preveritve v Obiini
Podletrtek

l. Uvod

1.I. Ocena stanja in razlogi za sprejem odloka
Na podlagi dolodb Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2, Uradni list RS, 5t. 61/17), ki se je
zadel uporabljati l. juija 2018, je v dolodbah od 127. do 133. dlena predviden postopek
lokacijske preveritve kot nov instrument prostorskega nadrtovanja, ki omogoda hitrej5e
prilagajanje in manjSa odstopanja od pogojev, dolodenih v prostorskih izvedbenih aktih Obdine
Poddetrtek. Z lokacijsko preveritvijo se za namen izvajanja gradenj prilagodi in dolodi natandna
oblika ter velikost obmodja stavbnih zemljiSd na posamidni poselitvi, za doseganje gradbenega
namena prostorskega izvedbenega akta dopu5da individualno odstopanje od predpisanih
prostorskih izvedbenih pogojev in za namen smotme rabe ter aktivacije zemljiSd in objektov,
ki niso v uporabi, omogoda zadasno rabo prostora. ZUreP-2 doloda omejiwe, okoli5dine in
pogoje, pod katerimi je dopustna ureditev z lokacij sko preveriwijo ter postopek izvedbe
lokacijske preveritve, v drugem odstavku 132. dlena pa nalaga obdini sprejem odlok4 s katerim
dolodi stroSke lokacijske preveritve. Predlagani odlok bo podlaga za izdajo sklepa o dolodiwi
stro5kov v posamidnem postopku, pladilo nadomestila stro5kov na radun Obdine Poddetrtek pa
bo pogoj za izvedbo postopka oz. obravnavo predlaganega elaborata in izdajo sklepa o
lokacii ski preveritvi.

1.2. Cilji, naEela in poglavitne re5itve odloka
Poglavitna re5itev predloga odloka je doloditev vi5ine stroSkov za izyedbo lokacijske
preveritve, ki jih Obdina Poddetrtek zaraduna pobudniku (vlagatelju) kot nadomestilo stro5kov,
ki nastanejo v postopku lokacijske preveritve na podlagi pobude investitorja gradnje na
posamidni poselitvi, investitorj4 ki Zeli odstopati od prostorsko izvedbenih pogojev ali izvesti
dopolnilne prostorske ureditve ali posege v prostor, ali pobudnika zadasne rabe prostora. V
primerih, ko je izvedba postopka lokacijske preveritve potrebna za realizacijo investicijske
namere Obdine Poddetrtek, pladilo nadomestila stro5kov ni potrebno, saj vse stroSke nosi sama.
Predlagane vi5ine stroikov za posamezne r.rste lokacijskih preveritev so odvisne od zahtevnosti
postopkov, predpisanih v 128., 129. in 130. dlenu ZUreP-2. Za lokacijsko preveritev za
dolodanje obsega stavbnega zemljiSda pri posamidni poselitvi (vedinoma razpr5ena poselitev),
kjer gre v vedini primerov za omejeno povedanje izvomo dolodenega zemlji5da v Obdinskem



prostorskem nadrtu, zna5a 1.000 EUR. Za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih
pogojev, kjer je postopek zahtevnej5i, saj predvideva preverjanje okoliSdin in pogojev ter
dolodanje dodatnih pogojev, znaSa 2.000 EUR. Omogodanje zadasne rabe prostor4 kjer je
potrebno preveriti predpisane omejitve in doloditi pogoje uporabe, pa znaia 1.500 EUR.

Skladno z dolodbami ZUreP-2 mora investitor ali pobudnik pobudi predloZiti elaborat
lokacijske preveriwe, v katerem utemelji skladnost pobude z dolodbarni ZUreP-2 in prostorskih
izvedbenih aktov. Obdina izvede postopek, ki se zakljudi s sklepom, ki ga sprejme obdinski
svet, s katerim lokacijsko preveritev potrdi ali zavrne. Sklep se objavi v Uradnem listu RS inje
obvema podlaga v postopkih izdaje predodlodb in gradbenih dovoljenj ter izvedbe posegov v
prostor, za katerega gradbeno dovoljenje ni predpisano.

1.3. Ocena finanEnih in drugih posledic odloka
Gre za uvedbo novega postopka ter posledidno teZko predvidljivega Stevila pobud za izvedbo
postopka lokacijske preveritve, zato ta trenutek ni mogode oceniti viSino prilivov iz tega naslova
ali morebitnih drugih posledic predloga odloka z vidika obsega dela in potrebnega Stevila
usluZbencev za izvajanje nalog. Glede na geografsko pestrost na5e obdine ter vedji del poseliwe
z razpr5enim vzorcem poseljevanja gre pridakovati vedje itevilo vlog. Utemeljitev zapisanega
lahko povezujemo tudi s podanimi vlogami za spremembo namembnosti osnovne namenske
rabe v postopku sprememb in dopolnitev obdinskega prostorskega nadrta (OPN). Prihodki iz
naslova lokacijske preveritve so v skladu s tretjim odstavkom 132. dlena ZUreP-2 vir Obdine
Poddetrtek, namenjeni za financiranje nalog urejanja prostora.

Pri la:
Pol No



OSNUTEK

Na podlagi drugega odstavka 132. dlena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, St. 6ll17) in 17.
dlena Statuta Obdine Poddetrtek (Uradni list RS, 5t. 43118 - UPB)je Obdinski svet Obdine Podeetrtek
na _. redni seji dne _._.2019 sprejel

OD LOK
o doloditvi strolkov lokacijske preveritve v Ob6ini Podtetrtek

l. dlen
(vsebina odloka)

Odlok doloda vi5ino in nadin pladevanja nadomestila stroskov lokacijske preveritve, ki jih Obiina
Poddeffiek zaraduna investitorju oziroma pobudniku, razen de je investitor oziroma pobudnik Obdina
Poddetftek.

2. dlen
(viSina pladila nadomestila stroSkov)

StroSki za posamemo lokaciisko preveritev znaiajo:

- za dolodanje obsega stavbnega zemljilda pri posamidni poselitvi I .000 EUR,

- za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev 2.000 EUR,
- za omogodanje zadasne rabe prostora 1.500 EUR.

Zavezanec za platilo nadomestila stroSkov lokacijske preveritve je investitor oziroma pobudnik.

3. dlen
(nadin pladila nadomestila stroSkov)

(1) Obveznost pladila nadomestila stroskov lokacijske preveritve nastane takat, ko zavezanec prejme
sklep o pladilu. Sklep se izda na podlagi vloZene pobude in elaborata za lokacijsko preveritev. Izdaja
sklepaje v pristojnosti obdinske uprave Obdine Poddetrtek.
(2) Pobudnik oz. vlagatelj je dolZan v l5 dneh od vroditve sklepa poravnati z odlokom dolodeno viSino
nadomestila stro5kov.
(3) Pladilo nadomestila stro5kovje pogoj za obravnavo elaborata in izdajo sklepa o lokacijski preveriwi.

4. dlen
(postopek in sprejem lokacijske preveriwe)

( I ) Obdina na podlagi 131 . dlena vodi postopek lokacijske preveritue.
(2) Pristdnosti za sprejem, zavrnitev ali potrditev lokacijske preveritve pripadajo Obdinskemu Svetu
Obdine Poddetrtek.
(3) Pladilo nadomestila stro5kov lokacijske preveritve ne zagotavlja kondnega sprejema na obdinskem
svetu.
(4) V primeru prekinitve postopka umika vloge in zavrnitve vloge, pobudnik ni upraviden do wadila
plaCane vsote nadomestila stro5kov lokacijske preveritve.

5. dlen
(zadetek veliavnosti)

Odlok zadne veljati 15. dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Stevilka: ............
Datum: ............- Peter Misja

ZUPAN



2.5. Lokaciska prcveitev

127. Clen
(namen lokacijske proveritvo)

LokacUska preveritev je instrument prostorskega naertovanja, s katerim se:
za namen izv4anja gradenj prilagodi in doloai natanena oblika ter velikost obmocja stavbnih
zemljise na posamicni poselitvi;
za doseganje gradbenega namena prostorskega izvedbenega akta dopusda individualno
odstopanie od prostorskih izvedbenih pogojev kot so doloceni v tem aktu;
za namen smotrne rabe ter aktivacije zemljisc in objektov, ki niso v uporabi, omogoea zadasno
rabo prostora.

128. Clen
(dolodanie obsega stavbnega zemljia6a pri posamicni po6elitvi)

(1) Pri prilagajanju in dolodanju natandne oblike in velikosti obmoaja stavbnih zeml.,ise na
posamieni poselitvi se poleg doloeb 31. dlena tega zakona o ohranjanju posamiene poselitve in
prostorskih izvedbenih pogojev iz OPN uposteva Se fiziene lastnosti zemljisea in pravne rezime na tem
obmoeju.

(2) Z lokacijsko preveritviio se lahko velikost stavbnega zemljisca, kot je doloaena v OPN,
poveca ali zmanjsa za najvee 20 odstotkov, vendar poveeanje ne sme preseei 600 m2 glede na izvorno
doloeen obseg stavbnega zemljiSea v OPN, ne glede na Stevilo izvedenih lokacijskih preveritev.

(3) Oboina podatek o spremenjeni obliki in velikosti stavbnih zemljise vnese v evidenco
stavbnih zemljise, ob naslednjih spremembah in dopolnitvah OPN pa jo ustrezno prikaze v graficnem
prikazu namenske rabe prostora.

(4) Nataneno doloeanje oblike in velikosti stavbnega zemljisca pri posamieni poselitvi ni
potrebno, ee se gradbena parcela nameravane gradnje v celoti nahaja znotraj obmoeja stavbnih
zemljise, kot je doloeeno v OPN.

{29. Clen
(individualno odstopanje od prootorskih izvedbenih pogoiev)

(1) Ce investicijska namera zaradi ob.iektivnih okolisdin ne zadosti posameznemu
prostorskemu izvedbenemu pogoju, lahko obdina z izvedbo lokacijske preveritve dopusti individualno
odstopanje od takSnega izvedbenega pogoja. Obeina lahko z lokacijsko preveritvijo tudi doloei dodatne
prostorske izvedbene pogo.ie za izvedbo take investicijske namere.

(2) Objektivne okolisaine iz prejsnjega odstavka so:
fiziene lastnosti zemljisca, neprimema parcelna struktura, pozidanost ali raba sosednjih zemljisd
in druge omejujoee okoliscine v zvezi z lokacijo, na katere investitor ne more vplivati in
onemogoeajo izvedbo investicije, ali pa terjajo nesorazmeme stroske na strani investitorja ali
obdine;
nameravana uporaba gradbenih materialov ter tehnienih in tehnoloskih resitev, ki med pripravo in

sprejetjem prostorskega izvedbenega akta niso bile poznane ali uporabljene, pa so ustrezne ali
primernejse od predpisanih z vidika doseganja ciljev urejanja prostora, varstva okolja, ueinkovite
rabe energi.je ipd:
medsebojna neskladnost prostorskih izvedbenih pogojev, doloeenih v prostorskem izvedbenem
aktu, kiie obeina Se ni uredila s spremembami in dopolniwami tega akta.

(3) Ne glede na prvi in drugi odstavek tega elena lahko obeina dopusti odstopanje od
prostorskih izvedbenih pogojev na obstojeCih zakonito zgrajenih objektih na stavbnih zemljiseih tudi v
primeru, Ce:



gre za rekonstrukcijo ali prizidavo obstojecega objekta, ki pomeni spremembo gabaritov, oblike,
namembnosti ali zunanjega videza obstojeaega obiekta zaradi uskladitve z bistvenimi zahtevami,
kotjih za objekte doloeajo predpisi, ki urelajo graditev;
gre za nadomestno gradnjo, ki pomeni manjse odstopanje glede lege, gabaritov, oblike,
namembnosti in zunanjega videza objekta, ki ga nadomesea, ee je to potrebno zaradi varovanja
javnega interesai
investicijska namera predvideva izvedbo pomoznih objektov, ki jih prostorski izvedbeni pogoji ne
dopuseajo, ee se z njimi dosega boljsa funkcionalnost obstojeeih objektov.

(4) lndividualno odstopanje je dopustno, 6e:
ni v nasprotju z javnim interesom in cilji prostorskega razvoja obeine,
se z njim lahko doseze gradbeni namen prostorskega izvedbenega akta ob hkratnem upostevanju
drugih prostorskih izvedbenih pogojev, nameravana gradnja pa ne bo spremenila naertovanega
videza obmoeja, poslabsala bivalnih in delovnih razmer na njem in povzroeila moteeega vpliva na
podobo naselja ali krajine,
ne zmanjSuje moznosti pozidave sosednjih zemljise in
ni v nasprotju s pravnimi rezimi ali sprejetimi drzavnimi prostorskimi izvedbenimi akti.

t30.6len
(omogocanje zacasne rabe prostora)

(1) Ce obdina ne doloei prostorskih izvedbenih pogojev za zadasno rabo prostora v
prostorskem 2vedbenem aktu, jo lahko omogoei z izvedbo lokacrjske preveritve.

(2) Zaeasna raba ne sme:
biti v nasprotju z javnim interesom in cilji prostorskega razvoja obeine;
onemogodati izvedbe trajno naertovanih prostorskih ureditev in predvidenih posegov v prostor,
vklju6no z izvedbo pripravlialnih del zan.ie;
zmanjSevati moznosti pozidave sosednjih zemliisd;
terjati izvedbe nove ali povzroditi bistvenega poveeanja obremenitve obstojeee komunalne opreme
na obmoeju in
biti v nasprotju s pravnimi rezimi.

(3) Z lokacijsko preveritvuo obdina doloci zemljisda, na katerih je dopustna zaeasna raba,
doloei eas izvajanja zaeasne rabe ter ob smiselni uporabi dolocb tega zakona, ki urejajo prostorske
izvedbene pogoje, doloei pogoje zanjo ter uredi druga s tem povezana vprasanja.

(4) Dolocbe tega 6lena se smiselno uporabljajo tudi za zaeasno rabo prostora v obmocju
drZavnih prostorskih naertov.

131. 6len
(postopek lokacijske preveritve)

('l) LokacUska preveritev se izvede na pobudo investitorja gradnje na posamidni poselitvi,
investitoqa, ki Zeli odstopiti od prostorskih izvedbenih pogojev ali izvesti dopolnilne prostorske ureditve
ali posege v prostor, ali pobudnika zaeasne rabe prostora.

(2) Pobudi se prilozi elaborat lokacijske preveriwe (v nadaljnjem besedilu tega oddelka:
elaborat), v katerem se utemelji skladnost pobude z dolo6bamitega zakona glede na to, za kateri namen
iz 127. elena tega zakona se predlaga izvedba lokacijske preveritve.

(3) Elaborat izdela oseba, ki izpolnjuje pogoje za poobhseenega prostorskega naertovalca
po zakonu, ki ureja arhitekturno in inzenirsko dejavnost.

(4) Obcina preveri skladnost elaborata z doloebami tega zakona in obeinskih prostorskih
aktov in obdinskemu svetu v 60 dneh od prejema pobude predlaga, da s sklepom lokacijsko preveritev
potrdi, ali pa jo zavrne.



(5) Za namen preveritve skladnosti elaborata obeina pozove nosilce urejanja prostora, da ji
predlo2ijo mnenje z njihovega delovnega podrod.ia o ustreznosti elaborata.

(6) Sklep iz Cetrtega odstavka tega elena vsebuje navedbo zemljisea, na katerega se
lokacijska preveritev nanasa in:
- v primeru lokacijske preveritve iz prve alineje 127 . elena tega zakona grafldni prikaz prilagojene in

natianeno doloeene oblike in velikosti obmodja stavbnega zemljiSCa,
- v primeru lokacijske preveritve iz druge alineje 127. elena tega zakona prostorske izvedbene

pogoje ali
- v primeru izttelje alineje 127. elena tega zakona prostorske izvedbene pogoje in eas zaeasne rabe

prostora.

(7) Pred obravnavo na obdinskem svetu se elaborat lokacijske preveritve skupaj s pobudo
iz prvega odstavka tega elena javno @zgrne za najmanj 15 dni na spletni strani obeine in na krajevno
obieajen naein. O javni razgrnitvi obeina pisno obvesti lastnike sosednjih zemlji56. Stalisee do pripomb
iz javne razgrnitve je sestavni del gradiva za obravnavo na obeinskem svetu.

(8) Sklep o lokacijski preveritvi se objavi v uradnem glasilu obeine in evidentira v
prostorskem informacijskem sistemu.

(9) lnvestitor lahko za izvedbo lokacijske preveritve zaprosi tudi v postopku predodlocbe ali
postopku izdale gradbenega dovol.ienja v skladu s predpisi, ki urejajo graditev. Lokacijska preveritev v
tem primeru predstavlja predhodno vprasanje, pri eemer pristojni upravni organ prekine postopek in
odloeanje o pobudi za lokacusko prcveritev odstopi pristoinemu obdinskemu organu.

132.6|en
(stroski lokacijske preveritve)

(1) Za izvedbo lokacijske preveritve obeina investitorju zaracuna nadomestilo stroskov, kiji
nastanejo v tem postopku.

(2) Obeina doloci stroike lokacijske preveritve z odlokom, v postopku posami6ne lokacijske
preveritve pa jih doloei s sklepom. Pladilo nadomestila je pogoj za obravnavo elaborata in izdajo sklepa
o lokacijski preveriwi.

(3) Prihodki iz naslova lokacuske preveritve so namenski vir obeine za financiranje nalog
urejanja prostora.

133. dlen
(posledice in veljavnost lokacijske preveritve)

(1) Sklep o lokaciiski preveritvi je glede vsebin, ki so z njim dolodene, obvezna podlaga za
izdajo predodlodbe ali gradbenega dovoljenla in izvedbo posegov v prostor, za katera gradbeno
dovoljenje v skladu s predpisi, ki urejajo graditev, ni potrebno.

(2) Obeina kot obvezen mnenjedajalec v postopku predodlodbe ali gradbenega dovoljenja v
skladu s predpisi, ki urejajo graditev v mnenju preveri tudi skladnost nameravane gradnje s sklepom o
lokacijski preveritvi.

(3) Sklep o lokacijski preverltvi za namen iz druge in tretje alineje 127. ebna tega zakona
preneha veljati, ee investitor ne vloZi popolne vloge za pridobitev predodloabe ali gradbenega dovoljenja
v dveh letih od njegove izdaje, ali s potekom veljavnosti na njegovi podlagi izdane predodloebe ali
gradbenega dovolienja.

(4) Obdina vodi evidenco lokacijskih preveritev


