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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.

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.
Skladno

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.
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