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Zadeva:

ODLOK O DOLOČITVI STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE V
OBČINI RADOVLJICA – SKRAJŠANI POSTOPEK

V skladu s 17. in 31. členom Statuta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) ter 87. in 98.
členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) vam pošiljam v
obravnavo
ODLOK O DOLOČITVI STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE V OBČINI
RADOVLJICA – SKRAJŠANI POSTOPEK
V skladu z 90. členom poslovnika bo kot poročevalka na seji sodelovala:
- Staša Čelik Janša – vodja Referata za okolje in prostor.

PREDLOG SKLEPOV:
1. Občinski svet Občine Radovljica sprejema osnutek Odloka o določitvi stroškov
lokacijske preveritve v občini Radovljica.
2. Občinski svet Občine Radovljica sprejema predlog Odloka o določitvi stroškov
lokacijske preveritve v občini Radovljica.

Ciril Globočnik l.r.
ŽUPAN
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Na podlagi drugega odstavka 132. člena Zakona o urejanju prostora (Ur. l. RS, št. 61/17) in
17. člena Statuta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) je Občinski svet Občine Radovljica
na svoji __. redni seji dne __. __. ____ sprejel

ODLOK
o določitvi stroškov lokacijske preveritve v občini Radovljica
1. člen
Ta Odlok določa višino stroškov, ki jih Občina Radovljica zaračuna investitorju oziroma
pobudniku, kot nadomestilo stroškov, ki nastanejo v postopku lokacijske preveritve.
2. člen
Višina nadomestila stroškov za izvedbo postopka lokacijske preveritve se določi v pavšalnem
znesku 2.000,00 EUR za podajo posamezne pobude investitorja.
Zavezanec za plačilo nadomestila stroškov je vlagatelj pobude oziroma elaborata za izvedbo
postopka lokacijske preveritve. Plačilo nadomestila stroškov je pogoj za obravnavo elaborata
in izdajo sklepa o lokacijski preveritvi.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Deželnih novicah, glasilu Občine Radovljica
– Uradne objave.

Številka: 007-0004/2018
Datum:
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OBRAZLOŽITEV
ODLOK O DOLOČITVI STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE
V OBČINI RADOVLJICA
1. Zakonska podlaga
Zakon o urejanju prostora (Ur.l.RS, št. 61/17, v nadaljevanju ZUreP-2), ki je stopil v veljavo
17.11.2017, uporabljati pa se je pričel 1.6.2018.
2. Obrazložitev
Predmet obravnave je Odlok o določitvi stroškov lokacijske preveritve v občini Radovljica.
Lokacijska preveritev je nov institut, ki ga je uvedel ZUreP-2, ki pod določenimi pogoji
omogoča spremembe prostorskega načrtovanja brez spreminjanja občinskega prostorskega
načrta oziroma Prostorskega reda občine Radovljica ali občinskih podrobnih prostorskih
načrtov (OPPN). Postopek je urejen v 127.-133. členu ZUreP-2.
ZUreP-2 je na novo vzpostavil sistem zaračunavanje stroškov izvedbe lokacijskih preveritev.
V 132. členu je določeno, da občina za izvedbo lokacijske preveritve investitorju zaračuna
nadomestilo stroškov, ki ji nastanejo v tem postopku. Občina določi stroške lokacijske
preveritve z odlokom, v postopku posamične lokacijske preveritve pa jih določi s sklepom.
Plačilo nadomestila je pogoj za obravnavo elaborata in izdajo sklepa o lokacijski preveritvi.
Prihodki iz naslova lokacijske preveritve so namenski vir občine za financiranje nalog
urejanja prostora.
Skladno z določbami ZUreP-2 mora investitor ali pobudnik pobudi priložiti elaborat
lokacijske preveritve, v katerem utemelji skladnost pobude z določbami ZUreP-2 glede na to,
za kateri namen iz 127. člena ZUreP-2 se predlaga izvedba lokacijske preveritve. Občina
izvede postopek, ki se zaključi s sklepom občinskega sveta, s katerim se lokacijsko preveritev
potrdi ali zavrne. Sklep se objavi v uradnem glasilu in je obvezna podlaga v postopkih izdaje
predodločb in gradbenih dovoljenj ter izvedbe posegov v prostor, za katere gradbeno
dovoljenje ni predpisano.
Ker gre za odlok, ki je posledica nove zakonodaje (ZUreP-2), se predlaga, da se na isti seji
opravi obe obravnavi Odloka o določitvi stroškov lokacijske preveritve v občini Radovljica
(1. odstavek 98. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Radovljice).
3. Finančne posledice
Gre za nov postopek in zato ni mogoče predvideti števila pobud za izvedbo postopka
lokacijske preveritve, oceniti višino prilivov iz tega naslova ali morebitnih drugih posledic
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predloga odloka z vidika obsega dela in potrebnega števila uslužbencev za izvajanje nalog. Z
uveljavitvijo odloka se bo izrazito povečal obseg dela v občinski upravi zaradi opravljanja
novih nalog. Na novo bo voden postopek lokacijske preveritve, ki terja izvedbo številnih
aktivnosti, ki so hkrati vezane na zelo kratke izvedbene roke. Poleg tega se bodo izvajali
postopki pobiranja takse ter izdaja plačilnih nalogov, če taksa ne bo plačana, in postopki za
izdajo sklepov o plačilu, skladno s predlaganim. Prihodki iz naslova lokacijske preveritve so v
skladu s tretjim odstavkom 132. člena ZUreP-2 namenski vir občine za financiranje nalog
urejanja prostora.

Pripravila:
Tanja Frelih Egart

Staša Čelik Janša l.r.
Vodja Referata za okolje in prostor

PRILOGA:
- besedilo 127. do 133. člena ZUreP-2
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