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Zadeva:  Odlok o določitvi stroškov lokacijske preveritve v občini Trzin – hitri postopek 
 

Namen:  Sprejem Predloga Odloka o določitvi stroškov lokacijske preveritve v občini Trzin po 
hitrem postopku 

 
Pravna podlaga: 2. odstavek 132. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17), v 

nadaljevanju ZUreP-2, Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/1 – ZUUJFO, 11/18 - 
ZSPDSLS-1 in 30/18), 18. člen Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 
2/06 -  uradno prečiščeno besedilo in 8/06) in 144. člen Poslovnika občinskega sveta 
Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 3/99, 10/00 in 5/04). 

 
Predlagatelj:  Peter Ložar, župan Občine Trzin 
 
Poročevalca: Ana Movrin, višja svetovalka župana za okolje in prostor, Peter Ložar, župan 

 
 
Obrazložitev: 
Na podlagi določb ZUreP-2, ki se je pričel uporabljati 1. junija 2018, je v določbah od 127. do 133. člena predviden 
postopek lokacijske preveritve kot novega instrumenta prostorskega načrtovanja. Postopek omogoča hitrejše 
prilagajanje in manjša odstopanja od pogojev, določenih v prostorskih izvedbenih aktih.  
 
Z lokacijsko preveritvijo se za namen izvajanja gradenj lahko prilagodi in določi:  

- natančna oblika ter velikost območja stavbnih zemljišč na posamični poselitvi, 
- dopustna individualna odstopanja od prostorskih izvedbenih pogojev prostorskega izvedbenega akta za 

doseganje gradbenega namena, 
- omogočanje začasne rabe prostora za namen smotrne rabe ter aktivacije zemljišč in objektov, ki niso v uporabi. 

 
ZUreP-2 natančno določa omejitve, okoliščine in pogoje, pod katerimi je dopustna ureditev z lokacijsko preveritvijo ter 
postopek izvedbe lokacijske preveritve, v 2. odstavku 132. člena pa nalaga občini sprejem odloka s katerim določi stroške 
lokacijske preveritve. Predlagani odlok bo podlaga za izdajo sklepa o določitvi višine nadomestila stroškov v posamičnem 
postopku, plačilo nadomestila stroškov na račun Občine Trzin pa bo pogoj za izvedbo postopka, to je obravnavo 
predlaganega elaborata in izdajo sklepa o lokacijski preveritvi. 
 
Predlog odloka vsebuje določitev višine stroškov za izvedbo lokacijske preveritve, ki jih Občina Trzin zaračuna 
investitorju ali pobudniku kot nadomestilo stroškov, ki nastanejo v postopku lokacijske preveritve na podlagi pobude 
investitorja. V primerih, ko je izvedba postopka lokacijske preveritve potrebna za uresničitev investicijske namere 
Občine Trzin, plačilo nadomestila stroškov ni predvideno, saj vse stroške nosi občina sama.  
 
Obveznost obračuna stroškov vodenja postopka lokacijske preveritve je občinam naložena z zakonom v 2. odstavku 132. 
člena ZureP-2. Za razliko od postopkov priprave občinskih prostorskih aktov, ki so vedno tudi v javnem interesu, se 
lokacijska preveritev ukvarja izključno z zasebnimi pobudami. Njihova sprejemljivost se presoja individualno, pravne 
posledice sprejetega sklepa pa prav tako učinkujejo individualno, zato je zaračunavanje stroškov v tem postopku 
utemeljeno. Občina se je pri predlagani višini stroškov oprla na že sprejete tovrstne odloke, ki višino stroškov za 
posamezne vrste lokacijskih preveritev določajo glede na zahtevnost postopkov, predpisanih v 128., 129. in 130. členu 
ZUreP-2 in čas, ki ga porabijo zaposleni za obravnavo zadeve: 
 

- za določanje obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi (večinoma zaselki ali kmetije), kjer gre v večini 
primerov za omejeno povečanje izvorno določenega zemljišča, znaša višina stroškov 1.500,00 eurov, 

- v primerih, ko gre za zahtevnejši postopek, v katerem se predvideva preverjanje okoliščin in pogojev ter 
določanje dodatnih pogojev, znaša  višina stroškov 2.500,00 eurov, 

- za omogočanje začasne rabe prostora, kjer je potrebno preveriti predpisane omejitve in določiti pogoje 
uporabe, znaša višina stroškov 2.000,00 eurov.  



 
Skladno z določbami ZUreP-2 mora investitor ali pobudnik pobudi priložiti elaborat lokacijske preveritve, v katerem 
utemelji skladnost pobude z določbami ZUreP-2 in prostorskimi izvedbenimi akti. Na elaborat občina pridobi mnenja 
pristojnih nosilcev urejanja prostora. Postopek se zaključi s sklepom občinskega sveta, s katerim se pobudo lokacijske 
preveritve potrdi ali zavrne. Sklep se objavi v Uradnem vestniku in je obvezna podlaga v postopkih izdaje predodločb in 
gradbenih dovoljenj ter izvedbe posegov v prostor, za katera gradbeno dovoljenje ni predpisano. Pred obravnavo na 
občinskem svetu se elaborat lokacijske preveritve skupaj s pobudo iz prvega odstavka tega člena javno razgrne za 
najmanj 15 dni na spletni strani občine in na krajevno običajen način. O javni razgrnitvi občina pisno obvesti lastnike 
sosednjih zemljišč. Stališče do pripomb iz javne razgrnitve je sestavni del gradiva za obravnavo na občinskem svetu.  
 
Priloga k obrazložitvi: 

- besedilo 127. do 133. člena ZUreP-2. 
 
Utemeljitev sprejema po hitrem postopku in obrazložitev razširitve dnevnega reda: 
Država z instrumentom lokacijske preveritve investitorjem daje možnost, da v primeru, ko investicijska namera odstopa 
od zahtev veljavnih prostorskih aktov, uvedejo postopek, s katerim se njihova namera individualno obravnava. V kolikor 
se odstopanja v postopku izkažejo za sprejemljiva, investitor pridobi pravico do sprememb pogojev prostorskega akta, 
v delu, ki se nanašajo na njegovo pobudo.  
 
ZUreP-2 v 2. odstavku 132. člena določa, da občina določi stroške lokacijske preveritve z odlokom, v postopku posamične 
lokacijske preveritve pa višino nadomestila stroškov določi s sklepom. Plačilo nadomestila je pogoj za obravnavo 
elaborata in izdajo sklepa o lokacijski preveritvi. Sprejem odloka po hitrem postopku je zato nujen in utemeljen z 
dejstvom, da sprejem odloka občini nalaga zakon. V primeru, da občina odloka ne sprejme, bi to pomenilo, da ne 
zagotavlja z zakonom predvidenega instrumenta, česar posledica bi lahko bile škoda in motnje v gospodarstvu. Država 
je postopek lokacijske preveritve uvedla kot enega instrumentov, s katerimi omogoča hitrejšo obravnavo zasebnih 
pobud in s tem poslovno prijaznejši javni sistem. 
 
Finančne posledice:  
Skladno z določili 3. odstavka 132. člena ZUreP-2 so prihodki iz naslova lokacijske preveritve namenski vir občine za 
financiranje nalog urejanja prostora, njihova višina pa je odvisna od števila obravnavanih pobud. Kar gre za nov 
postopek, ni mogoče izkustveno oceniti višine prilivov s tega  naslova. 
 
Predlog sklepa: 
Na podlagi 2. odstavka 132. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17), Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/1 – ZUUJFO, 11/18 – 
ZSPDSLS-1 in 30/18), 18. člena Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/06 - uradno prečiščeno  besedilo in 8/06) 
in 144. člena Poslovnika občinskega sveta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 3/99, 10/00 in 5/04) je Občinski svet 
Občine Trzin na 27. redni seji dne 20.6. 2018 sprejel 

 

 

SKLEP  

 
 
Občinski svet je obravnaval Odlok o določitvi stroškov lokacijske preveritve v občini Trzin in ga sprejel po hitrem 
postopku. 
 
Številka:  27-18/2018                                               Župan Občine Trzin 
Datum: 20.6.2018                                                     Peter LOŽAR, l.r. 
  



Na podlagi določil 2. odstavka 132. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17), Zakona o lokalni 
samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/1 – ZUUJFO,  
11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 18. člena Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/06 - uradno prečiščeno  besedilo 
in 8/06) in 144. člena Poslovnika občinskega sveta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 3/99, 10/00 in 5/04) je Občinski 
svet Občine Trzin na 27. redni seji dne 20.6. 2018 sprejel 

 
O D L O K 

o določitvi stroškov lokacijske preveritve v Občini Trzin 
 

1. člen 
Ta odlok določa višino stroškov, ki jih Občina Trzin zaračuna investitorju oziroma pobudniku, kot nadomestilo stroškov, 
ki nastanejo v postopku lokacijske preveritve na podlagi pobude: 

- investitorja gradnje na posamični poselitvi,  
- investitorja, ki želi odstopiti od prostorskih izvedbenih pogojev ali izvesti dopolnilne prostorske ureditve ali 

posege v prostor, 
- pobudnika začasne rabe prostora. 

 
2. člen 

Stroški za posamezno lokacijsko preveritev znašajo: 
- za določanje obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi 1.500,00 eurov, 
- za individualno odstopanje od prostorskih in izvedbenih pogojev 2.500,00 eurov, 
- za omogočanje začasne rabe prostora 2.000,00 eurov. 

 
3. člen 

Ta odlok se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin in začne veljati naslednji dan po objavi. 
 
 
Številka: 27-18/2018                                                Župan Občine Trzin 
Datum: 20.6.2018                                                       Peter LOŽAR, l.r. 
 


