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Številka :  3502-0002/2020 
Datum:    04.6.2021  
 
 
 
OBČINSKEMU SVETU OBČINE ŽALEC 
 
 

ZADEVA: 
 

Predlog sklepa o lokacijski preveritvi za določitev 
obsega stavbnega zemljišča na posamični poselitvi 
(obravnava in sprejem) 
 

PRAVNA PODLAGA:  20. člen statuta občine Žalec (Uradni list RS št. 29/13, 23/17) 
in 127, 128., 131. člen Zakona o urejanju prostora ZUreP-2 
(Uradni list RS, št. 61/17, 175/20-ZIUOPDVE). 
  

NAMEN:  Sprejem predloga sklepa o lokacijski preveritvi za določitev 
obsega stavbnega zemljišča na posamični poselitvi.  
 

OCENA STANJA: Veljavni občinski prostorski akt (Občinski prostorski načrt 
Občine Žalec) ne omogoča gradnje objektov za nadaljnji 
razvoj kmetije investitorja.  
  

RAZLOGI ZA SPREJEM: S sprejemom predmetnega sklepa bo investitorju 
omogočena pridobitev gradbenih dovoljenj za gradnjo 
objektov za nadaljnji razvoj kmetije. 
 

NAČELA IN CILJI:  Lokacijska preveritev je instrument prostorskega 
načrtovanja, ki ga je vpeljal Zakon o urejanju prostora 
ZUreP-2 in s katerim se za namen izvajanja gradenj prilagodi 
in določi natančna oblika ter velikost območja stavbnih 
zemljišč na posamični poselitvi. Sprejeti sklep o lokacijski 
preveritvi bo podlaga za pripravo projektne dokumentacije in 
pridobitev gradbenih dovoljenj. 
 

FINANČNE POSLEDICE: Finančna sredstva za izdelavo Elaborata lokacijske 
preveritve in za plačilo nadomestila stroškov izvedbe 
postopka lokacijske preveritve, je zagotovil investitor sam. 
 

PREDLAGATELJ:  Župan Občine Žalec  
Janko Kos 
  

POROČEVALEC: Predlog sklepa bo na seji obrazložil občinski urbanist Bojan 
Iršič. 
 

DELOVNO TELO, KI OBRAVNAVA AKT OZIROMA 
GRADIVO IN POROČA OBČINSKEMU SVETU: 

Predlog sklepa bo na svoji seji dne 14.6.2021 obravnaval 
Odbor za prostor in gospodarstvo. 
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OBČINSKI SVET OBČINE ŽALEC 
ODBOR ZA PROSTOR IN GOSPODARSTVO 
 
 
 
 
ZADEVA:   PREDLOG SKLEPA O LOKACIJSKI PREVERITVI ZA DOLOČITEV OBSEGA 

STAVBNEGA ZEMLJIŠČA NA POSAMIČNI POSELITVI 
 
 
V obravnavo in sprejem vam posredujemo predlog sklepa o lokacijski preveritvi za določitev 
obsega stavbnega zemljišča na posamični poselitvi. 
 
Za obrazložitev pooblaščam Bojana Iršiča, občinskega urbanista. 
 
V prilogi vam posredujemo predlog sklepa z obrazložitvijo. 
 
 
 
 
 
 
Predlog sklepa: 
Za Občinski svet: 
Občinski svet Občine Žalec je sprejel predlog sklepa o lokacijski preveritvi za določitev 
obsega stavbnega zemljišča v predlaganem besedilu. 
 
Za Odbor: 
Odbor za prostor in gospodarstvo se je seznanil s predlogom sklepa o lokacijski preveritvi za 
določitev obsega stavbnega zemljišča na posamični poselitvi in predlaga Občinskemu svetu, 
da ga le ta sprejme v predlaganem besedilu. 
 
 

 
Priloga: 

- Predlog sklepa; 1x 
- Obrazložitev predloga sklepa; 1x 



PREDLOG 
 
Na podlagi prve alineje 127. člena ter 128. in 131. člena Zakona o urejanju prostora ZUreP-2 
(Uradni list RS, št. 61/17, 175/20-ZIUOPDVE) ter 20. člena statuta Občine Žalec (Uradni list 
RS, št. 29/13, 23/17) je Občinski svet Občine Žalec na svoji 19. redni seji dne, 16.6.2021 
sprejel 
 
 

SKLEP  
o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega zemljišča na posamični poselitvi  
 

1. člen 
 
S tem sklepom se potrdi lokacijska preveritev: Elaborat lokacijske preveritve za določitev 
obsega stavbnega zemljišča na posamični poselitvi, ki jo je izdelal Razvojni center 
PLANIRANJE d.o.o. Celje (št. proj. 8/20, februar 2020, dopolnitev 2021) in se nanaša na 
širitev obsega stavbnega zemljišča na dele zemljišč parc. št. 262/1, 262/3, 262/4, vse k.o. 
Pongrac. Identifikacijska številka lokacijske preveritve v zbirki prostorskih aktov je 1624. 
 

2. člen 
 

(1) Z lokacijsko preveritvijo se za namen izvajanja gradenj prilagodi in določi natančna 
oblika ter velikost območja stavbnega zemljišča posamične poselitve s podrobnejšo 
namensko rabo - Površine razpršene poselitve z oznako A. Predvidena je širitev stavbnega 
zemljišča na posamični poselitvi, ki je kot izvorno določeno v občinskem prostorskem 
načrtu Občine Žalec (Uradni list RS, št. 64/13, 91/13-popr., 102/20; v nadaljevanju OPN). 
Na območju posamične poselitve se izvorno stavbno zemljišče v velikosti 5975,40 m2 
preoblikuje na način, da se na njegovi zahodni strani (na delu zemljišč parc. št. 262/1, 
262/3, 262/4, vse k.o. Pongrac) predvidi razširitev stavbnega zemljišča na območje 
kmetijskih zemljišč (K1) v velikosti 599,08 m2, kar predstavlja 10,02 % povečanja izvornega 
območja stavbnega zemljišča. 

 
(2) Natančna oblika ter velikost območja stavbnega zemljišča je določena v elaboratu 
lokacijske preveritve iz 1. člena tega sklepa in je razvidna v grafičnem prikazu prilagojene 
in natančno določene oblike in velikosti območja stavbnega zemljišča. Elaborat lokacijske 
preveritve je sestavni del sklepa. 

 
(3) Skladnost nameravane gradnje se preverja na podlagi tega sklepa in elaborata 
lokacijske preveritve iz 1. člena tega sklepa ter na podlagi mnenj nosilcev urejanja prostora 
k elaboratu lokacijske preveritve. Gradnja na stavbnem zemljišču, ki s tem sklepom 
spreminja velikost in obliko, se omogoči po določilih OPN in pogojih geološko-
geomehanskega poročila. 

 
3. člen 

 
(1) Občina podatek o spremenjeni obliki in velikosti stavbnih zemljišč vnese v evidenco 
stavbnih zemljišč, ob naslednjih spremembah in dopolnitvah OPN pa jo tudi ustrezno 
prikaže v grafičnem prikazu namenske rabe prostora. 
 
(2) Sklep se posreduje Upravni enoti Žalec in Ministrstvu za okolje in prostor.  
 

4. člen 
 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po 
objavi. 
 
Štev.: 3502-0002/2020 
Žalec, 16. junij 2021                                                                                        
                                                                                                                 Župan  
                                                                                                            Občine Žalec  
                                                                                                              Janko Kos 
 



PREDLOG 
 
Obrazložitev predloga Sklepa o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega 
zemljišča na posamični poselitvi 
 
 

I. PRAVNA PODLAGA 
 
Pravna podlaga za sprejem predloga Sklepa o lokacijski preveritvi za določitev obsega 
stavbnega zemljišča na posamični poselitvi (v nadaljnjem besedilu: predlog sklepa) sta: 
- Zakon o urejanju prostora ZUreP-2 (Uradni list RS, št. 61/17; v nadaljnjem besedilu: 

ZUreP-2), ki določa: 
- V prvi alineji 127. člena, da je lokacijska preveritev instrument prostorskega 

načrtovanja, s katerim se za namen izvajanja gradenj prilagodi in določi 
natančna obloka ter velikost območja stavbnih zemljišč na posamični poselitvi; 

- V drugem odstavku 128. člena, da se z lokacijsko preveritvijo lahko velikost 
stavbnega zemljišča (kot je določena v OPN) poveča ali zmanjša za največ 20 
%, vendar ne več kot 600 m2, glede na izvorno določen obseg stavbnega 
zemljišča v OPN in ne glede na število izvedenih lokacijskih preveritev; 

- V 131. členu, ki ureja postopek lokacijske preveritve, da občinski svet lokacijsko 
preveritev potrdi ali zavrne. 

- Statut Žalec (Uradni list RS, št. 29/13, 23/17), ki v 20. členu določa, da Občinski svet 
sprejema odloke in druge predpise občine. 

 
ZUreP-2 je uvedel lokacijsko preveritev kot instrument prostorskega načrtovanja, ki med 
drugimi omogoča, da se za namen izvajanja gradenj prilagodi in določi natančna oblika ter 
velikost območja stavbnih zemljišč na posamični poselitvi.   
 
S sklepom o lokacijski preveritvi se tako na podlagi pobude investitorja za namen izvajanja 
gradenj prilagodi in določi natančna obloka ter velikost območja stavbnih zemljišč na 
posamični poselitvi, brez predhodne spremembe občinskega prostorskega načrta (OPN). 
Podatek o spremenjeni obliki in velikosti stavbnega zemljišča občina vnese v evidenco 
stavbnih zemljišč, ob naslednjih spremembah in dopolnitvah OPN pa jo ustrezno prikaže tudi 
v grafičnem prikazu namenske rabe prostora. 
 
Na podlagi 133. člena ZUreP-2 predstavlja sklep o lokacijski preveritvi obvezno pravno 
podlago za izdajo predodločbe ali gradbenega dovoljenja in za izvedbo posegov v prostor, 
za katera gradbeno dovoljenje v skladu s predpisi, ki urejajo graditev, ni potrebno. 
 
 

II. POSTOPEK LOKACIJSKE PREVERITVE 
 
Pobuda 
Lastnik zemljišč je na Občino Žalec dne, 02.3.2020, podal pobudo za izvedbo lokacijske 
preveritve, ki se nanaša na določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi po 
128. členu ZUreP-2.  
 
Elaborat o lokacijski preveritvi 
Pobudi je bil priložen Elaborat lokacijske preveritve za določitev obsega stavbnega zemljišča 
na posamični poselitvi na zemljiščih parc. št. 262/1, 262/3 in 262/4, vse k.o. Pongrac, ki ga je  
izdelal Razvojni center Planiranje d.o.o. Celje (št. proj. 8/20, februar 2020, dopolnitev 2021). 
 
Preveritev skladnosti 
Na podlagi popolne vloge je Občina Žalec pričela s postopkom lokacijske preveritve. 
Občinski urbanist je preveril skladnost Elaborata lokacijske preveritve z določbami ZUreP-2 
in občinskimi prostorskimi akti. 
 
Vloga za dodelitev identifikacijske številke in mnenja o tehnični ustreznosti elaborata 



Dne 02.4.2020 je Občina Žalec podala vlogo za dodelitev identifikacijske številke in mnenja 
o tehnični ustreznosti elaborata na Ministrstvo za okolje in prostor. 
 
Ministrstvo za okolje in prostor je z dopisom (št. 35038-55/2020/3-10922-09, z dne 
14.4.2020) podalo Mnenje o ustreznosti Elaborata lokacijske preveritve in sicer, da je občina 
ustrezno opredelila vsebine, ki jih določa zakon ter, da je digitalno gradivo pripravljeno 
skladno s Priporočili za izvajanje lokacijskih preveritev. 
 
Občina vodi postopek lokacijskih preveritev pod zaporedno št. lokacijske preveritve iz 
občinske evidence: LP 02/2020 (št. spisa: 3502-0002/2020). 
 
Ministrstvo za okolje in prostor je lokacijski preveritvi dodelilo identifikacijsko številko 
prostorskega akta v zbirki prostorskih aktov: ID 1624. Postopek se vodi po določbah ZUreP-
2. Upoštevana so Priporočila za izvajanje lokacijske preveritve (Ministrstvo za okolje in 
prostor, z dne 23.11.2018).  
 
Pridobitev mnenj 
Za namen preveritve skladnosti Elaborata lokacijske preveritve je Občina Žalec dne, 
05.8.2021 pozvala vse tangirane nosilce urejanja prostora, da ji podajo mnenja z njihovega 
delovnega področja o ustreznosti Elaborata lokacijske preveritve. Pridobljena so bila 
pozitivna mnenja, razvidna iz spodnje razpredelnice: 
 
 Nosilec urejanja prostora Datum 

mnenja 
Št. mnenja 

1. RS, Ministrstvo za okolje in 
prostor, Direktorat za prostor in 
graditev 
Dunajska cesta 48 
1000 Ljubljana 

14.4.2020 35038-55/2020/3-10922-09 

2.  RS, Ministrstvo za okolje in 
prostor, Direkcija RS za vode 
Sektor območja Savinja 
Mariborska cesta 88 
3000 Celje 

29.3.2021 35028-12/2021-4 

3. RS, Ministrstvo za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano 
Dunajska cesta 22 
1000 Ljubljana 

01.9.2020 3505-53/2020/4 

4. RS, Ministrstvo za obrambo 
Uprava RS za zaščito in 
reševanje 

07.8.2020 350-127/2020-3-DGZR 

5. Elektro Celje, d.d. 
Vrunčeva 2A 
3000 Celje 

05.3.2021 2837 

6. Telekom Slovenije 
TKO vzhodna Slovenija 
Lava 1 
3000 Celje 

17.9.2020 176102-00131202008060013 

7. JKP Žalec d.o.o. 
Ulica Nade Cilenšek 5 
3310 Žalec 

18.8.2020 699/20-TV 

8. Občina Žalec, Urad za 
gospodarske javne službe 
Ulica Savinjske čete 5 
3310 Žalec 

29.01.2021 3502-0002/2020 

9.  KS Griže 
Migojnice 6 
3302 Griže 

02.3.2021 15347222 (po e-pošti) 

 



V postopku je bilo pridobljeno tudi mnenje Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, 
Kmetijsko gozdarski zavod Celje, Izpostava Žalec (mnenje z dne 30.7.2020), iz katerega je 
razvidno, da gre za perspektivno kmetijo (KMG-MID 100282894), za katero je načrtovana 
širitev na kmetijska zemljišča slabše kvalitete v celoti upravičena. 
 
Javna razgrnitev 
Na podlagi sedmega odstavka 131 člena ZUreP-2 je Občina Žalec Elaborat lokacijske 
preveritve (skupaj s pobudo investitorja) javno razgrnila za 15 dni in sicer v času od 17. maja 
2021 do 01. junija 2021. Gradivo je bilo javno razgrnjeno v prostorih Občine Žalec in na 
spletni strani Občine Žalec. Skladno z navedenim členom so bili o javni razgrnitvi obveščeni 
lastniki sosednjih zemljišč in pobudnik lokacijske preveritve. Sklep o javni razgrnitvi je bil 
objavljen tudi v Uradnem listu RS (št. 70/2021, z dne 07.5.2021). 
 
Stališče do pripomb 
Občina Žalec na javno razgrnjeno gradivo ni prejela nobene pripombe, zato je zavzela 
stališče, da se lahko postopek lokacijske preveritve nadaljuje v nespremenjeni vsebini 
Elaborata lokacijske preveritve in sicer v vsebini, kot je bila javno razgrnjena. 
 
Obravnava predloga sklepa na Občinskem svetu 
Občinskemu svetu Občine Žalec se predlaga, da na podlagi sedmega odstavka 131. člena 
ZUreP-2 obravnava Elaborat lokacijske preveritve s pobudo ter lokacijsko preveritev s 
sprejetjem sklepa o lokacijski preveritvi tudi potrdi. 
Skladno s šestim odstavkom 131. člena ZUreP-2 sklep vsebuje navedbo zemljišča na 
katerega se nanaša in grafični prikaz prilagojene in natančno določene oblike in velikosti 
območja stavbnega zemljišča. 
 
Objava sklepa o lokacijski preveritvi 
Sklep o lokacijski preveritvi se skladno z osmim odstavkom 131. člena ZUreP-2 objavi v 
uradnem glasilu občine in evidentira v prostorskem informacijskem sistemu. Do vzpostavitve 
storitev prostorskega informacijskega sistema za elektronsko poslovanje na področju 
prostorskega načrtovanja, se podatki o lokacijski preveritvi pošljejo na Upravno enoto Žalec 
in na Ministrstvo za okolje in prostor. 
Sklep o lokacijski preveritvi se vpiše v evidenco lokacijskih preveritev, ki jo Občina Žalec vodi 
na podlagi četrtega odstavka 133. člena ZUreP-2. 
 
Občina podatek o spremenjeni obliki in velikosti stavbnih zemljišč (na podlagi tretjega 
odstavka 128. člena ZUreP-2) vnese v evidenco stavbnih zemljišč, ob naslednjih 
spremembah in dopolnitvah OPN pa jo ustrezno prikaže tudi v grafičnem prikazu namenske 
rabe prostora. 
 
 

III. NAMEN IN PREDMET LOKACIJSKE PREVERITVE 
 
Lokacijska preveritev se nanaša na določanje obsega stavbnega zemljišča pri posamični 
poselitvi na podlagi 128. člena ZUreP-2. Z lokacijsko preveritvijo se za namen izvajanja 
gradenj prilagodi in določi natančna oblika ter velikost območja stavbnega zemljišča 
posamične poselitve s podrobnejšo namensko rabo - Površine razpršene poselitve z oznako 
A. Predvidena je širitev stavbnega zemljišča na posamični poselitvi, ki je kot izvorno 
določeno v občinskem prostorskem načrtu Občine Žalec (Uradni list RS, št. 64/13, 91/13-
popr., 102/20). 
 
Na območju posamične poselitve se izvorno stavbno zemljišče v velikosti 5975,40 m2 
preoblikuje na način, da se na njegovi zahodni strani predlaga razširitev stavbnega zemljišča 
na območje kmetijskih zemljišč (K1) v velikosti 599,08 m2, kar predstavlja 10,02 % 
povečanja izvornega območja stavbnega zemljišča. 
 
Natančna oblika ter velikost območja stavbnega zemljišča je določena v uvodoma 
navedenem Elaboratu lokacijske preveritve in sicer v grafičnem prikazu prilagojene in 
natančno določene oblike in velikosti območja stavbnega zemljišča. 
 



 

 
 
Slika 1: širši prikaz v prostoru – topografija  
 
 

 
 
Slika 2: Izrez iz občinskega prostorskega načrta Občine Žalec s prikazom izvornega območja 
stavbnega zemljišča 



 
 
Slika 3: Prikaz območja širitve stavbnega zemljišča iz Elaborata lokacijske preveritve 
 
 

IV. IZPOLNJEVANJE POGOJEV ZA LOKACIJSKO PREVERITEV 
 
Na podlagi drugega odstavka 128. člena ZUreP-2 se lahko z lokacijsko preveritvijo velikost 
stavbnega zemljišča, kot je določena v OPN, poveča ali zmanjša za največ 20 %, vendar 
povečanje ne sme preseči 600 m2 glede na izvorno določen obseg stavbnega zemljišča v 
OPN (ne glede na število izvedenih lokacijskih preveritev). 
 
Skladnost lokacijske preveritve z določbami ZUreP-2 in občinskimi prostorskimi akti Občine 
Žalec je preverjena in potrjena s strani občinskega urbanista. 
 
 

V. POSLEDICE LOKACIJSKE PREVERITVE 
 
Veljaven sklep o lokacijski preveritvi je obvezna podlaga za izdajo predodločbe ali 
gradbenega dovoljenja in za izvedbo posegov v prostor, za katera gradbeno dovoljenje ni 
potrebno.  
 
Sklep o lokacijski preveritvi se objavi v Uradnem listu RS in evidentira v prostorskem 
informacijskem sistemu. Do vzpostavitve storitev prostorskega informacijskega sistema za 



elektronsko poslovanje na področju prostorskega načrtovanja, se podatki o lokacijski 
preveritvi pošljejo na Upravno enoto Žalec in na pristojno Ministrstvo za okolje in prostor. 
 
Sklep o lokacijski preveritvi se vpiše v evidenco lokacijskih preveritev.  
 
 
 
Identifikacijska številka (ID) lokacijske preveritve v zbirki prostorskih aktov je 1624. 
 
Štev.: 3502-0002/2020 
Žalec, 04. 6. 2021                                                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Priloge: 
- Stališče do pripomb iz javne razgrnitve Elaborata lokacijske preveritve za določitev obsega 

stavbnega zemljišča na posamični poselitvi (št. 3502-0002/2020, z dne 04.6.2021); 1x 
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