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OBČINSKEMU SVETU OBČINE ŽALEC 
 
 

ZADEVA: 
 

Predlog sklepa o lokacijski preveritvi za individualno 
odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev na 
območju zazidalnega načrta Arnovski gozd (obravnava in 
sprejem). 
 

PRAVNA PODLAGA:  20. člen statuta občine Žalec (Uradni list RS št. 29/13, 23/17) 
in 127, 129., 131. člen Zakona o urejanju prostora ZUreP-2 
(Uradni list RS, št. 61/17, 175/20 ) v povezavi z 299. členom 
Zakona o urejanju prostora ZUreP-3 (Uradni list RS, št. 
199/21). 
  

NAMEN:  Sprejem predloga sklepa o lokacijski preveritvi za 
individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev 
na območju zazidalnega načrta Arnovski gozd.  
 

OCENA STANJA: Veljavni občinski prostorski izvedbeni akt (OPPN 
Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Arnovski gozd) 
ne omogoča gradnje predvidenega objekta avtopralnice v 
predlaganih dimenzijah.  
  

RAZLOGI ZA SPREJEM: S sprejemom predmetnega sklepa bo investitorju 
omogočena pridobitev gradbenega dovoljenja za gradnjo 
avtopralnice. 
 

NAČELA IN CILJI:  Lokacijska preveritev je instrument prostorskega načrtovanja 
iz Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2, ZUreP-3) s katerim 
se preveri ustreznost individualnih namer za posege v 
prostor ter omogoči manjši odstop od že sprejetih pravil 
urejanja prostora. Sprejeti sklep o lokacijski preveritvi bo 
podlaga za pripravo projektne dokumentacije in izdajo 
gradbenega dovoljenja. 
 

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 10.10.2022 obravnaval 
Odbor za prostor in gospodarstvo. 

 



 
 

OBČINA ŽALEC 

ŽUPAN 
 
www.zalec.si e: glavna.pisarna@zalec.si 
Ulica Savinjske čete 5, 3310 Žalec 
t: 03 713 64 20, f: 03 713 64 64  

  

 
Številka : 3502-0014/2022 
Datum:    12.10.2022 
 
 
 
 
OBČINSKI SVET OBČINE ŽALEC 
ODBOR ZA PROSTOR IN GOSPODARSTVO 
 
 
 
ZADEVA:   PREDLOG SKLEPA O LOKACIJSKI PREVERITVI ZA INDIVIDUALNO 

ODSTOPANJE OD PROSTORSKIH IZVEDBENIH POGOJEV NA 
OBMOČJU ZAZIDALNEGA NAČRTA ARNOVSKI GOZD 

 
 
V obravnavo in sprejem vam posredujemo predlog sklepa o lokacijski preveritvi za 
individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev na območju zazidalnega načrta 
Arnovski gozd. 
 
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 Sklep o lokacijski preveritvi za individualno odstopanje 
od prostorskih izvedbenih pogojev na območju zazidalnega načrta Arnovski gozd, v 
predlaganem besedilu. 
 
Za Odbor: 
Odbor za prostor in gospodarstvo se je seznanil s predlogom sklepa o lokacijski preveritvi za 
individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev na območju zazidalnega načrta 
Arnovski gozd in predlaga Občinskemu svetu, da ga le ta sprejme v predlaganem besedilu. 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
Priloga: 

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



PREDLOG 
 
Na podlagi druge alineje 127. člena ter 129. in 131. člena Zakona o urejanju prostora ZUreP-
2 (Uradni list RS, št. 61/17, 175/20) v povezavi z 299. členom Zakona o urejanju prostora 
ZUreP-3 (Uradni list RS, št. 199/21) ter 20. člena statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 
29/13, 23/17) je Občinski svet Občine Žalec na svoji 29. redni seji dne, 12.10.2022 sprejel 
 
 

SKLEP  
o lokacijski preveritvi za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev 

na območju zazidalnega načrta Arnovski gozd 
 

1. člen 
 
S tem sklepom se potrdi lokacijska preveritev za individualno odstopanje od prostorskih 
izvedbenih pogojev na območju zazidalnega načrta Arnovski gozd (v nadaljnjem besedilu: 
lokacijska preveritev) za gradnjo avtopralnice na zemljišču parc. št. 264/55 k.o. Gorica-999 
(oz. št. 264/36 pred novo parcelacijo), ki jo je izdelal IUP d.o.o., Inštitut za urejanje prostora 
iz Celja (št. proj. 5/22, maj 2022, dopolnitev 1-junij 2022, dopolnitev 2-junij 2022).  Območje 
lokacijske preveritve se po določilih Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Žalec 
(Uradni list RS, št. 64/13, 91/13-popr., 102/20; v nadaljnjem besedilu: OPN) nahaja na 
območju stavbnih zemljišč v enoti urejanja prostora (v nadaljnjem besedilu: EUP) AR-4 z 
opredeljeno namensko rabo prostora gospodarska cona (IG). Skladno z določili OPN se 
območje EUP AR-4 ureja po določilih Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 
Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Arnovski gozd (Uradni list RS, št. 10/11; v 
nadaljnjem besedilu: ZN). 
 

2. člen 
 
Na območju lokacijske preveritve iz prejšnjega člena se dopusti individualno odstopanje od 
prostorskih izvedbenih pogojev, določenih v drugem odstavku osmega člena ZN in sicer: 
- Objekt C2-3: - avtopralnica; 

- tlorisne dimenzije: 35,80 m x 6,50 m (z daljšo stranico objekta v smeri S-J); 
- etažnost: P (višina objekta 3,70 m); 
- oblikovanje: sodobno z ravno streho v min. naklonu usklajeno z ostalimi 

objekti v kareju; 
- prometna in zunanja ureditev za potrebe avtopralnice; 
- dovoz do objekta je predviden s severne strani. 

 
3. člen 

 
Ta sklep preneha veljati, če investitor ne vloži popolne vloge za pridobitev predodločbe ali 
gradbenega dovoljenja v dveh letih od dneva njegove izdaje ali s potekom veljavnosti na 
njegovi podlagi izdane predodločbe ali gradbenega dovoljenja. 

 
4. člen 

 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po 
objavi. 
 
 
 
Identifikacijska številka lokacijske preveritve v zbirki prostorskih aktov: 3084 
 
 
Štev.: 3502-0014/2022 
Žalec, 12. oktober 2022                                                                                        
                                                                                                                 Župan  
                                                                                                            Občine Žalec  
                                                                                                              Janko Kos 
 
 



PREDLOG 
 

Obrazložitev 
predloga Sklepa o lokacijski preveritvi za individualno odstopanje od prostorskih 

izvedbenih pogojev na območju zazidalnega načrta Arnovski gozd 
 
 

I. PRAVNA PODLAGA 
 
Pravna podlaga za sprejem predloga Sklepa o lokacijski preveritvi za individualno 
odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev na območju zazidalnega načrta Arnovski gozd 
(v nadaljnjem besedilu: predlog sklepa) sta: 
- Zakon o urejanju prostora ZUreP-2 (Uradni list RS, št. 61/17, 175/20; v nadaljnjem 

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

načrtovanja, s katerim se za doseganje gradbenega namena prostorskega 
izvedbenega akta dopušča individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih 
pogojev, kot so določeni v tem aktu; 

- V prvem odstavku 129. člena, da občina lahko dopusti odstopanje od prostorskih 
izvedbenih pogojev, če investicijska namera zaradi objektivnih okoliščin ne 
zadosti posameznemu prostorskemu izvedbenemu pogoju; 

- V 131. členu (ki ureja postopek lokacijske preveritve), da občinski svet lokacijsko 
preveritev potrdi ali zavrne ter, da sklep o lokacijski preveritvi vsebuje navedbo 
zemljišča na katerega se lokacijska preveritev nanaša ter prostorske izvedbene 
pogoje v primeru lokacijske preveritve iz druge alineje127. člena ZUreP-2; 

- Zakon o urejanju prostora ZUreP-3 (Uradni list RS, št. 199/21; v nadaljnjem besedilu: 
ZUreP-3), ki v svojem 299. členu določa, da se postopki lokacijske preveritve, začeti 
pred začetkom uporabe tega zakona, končajo po dosedanjih predpisih; 

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

 
ZUreP-2 je uvedel lokacijsko preveritev kot nov instrument prostorskega načrtovanja, ki 
omogoča individualna odstopanja od pogojev, določenih v prostorskih izvedbenih aktih. Med 
drugim, lahko občina za doseganje gradbenega namena prostorskega izvedbenega akta, 
dopusti tudi individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev prostorskega 
izvedbenega akta. Ta individualna odstopanja so dopustna, če niso v nasprotju z javnim 
interesom in cilji prostorskega razvoja občine, če so skladna z osnovno namensko rabo 
prostorske izvedbene regulacije, pravnimi režimi, državnimi prostorskimi izvedbenimi akti in, 
če ne povzročajo konfliktov v prostoru. 
 
S sklepom o lokacijski preveritvi se na podlagi pobude investitorja dovoli individualno 
odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev za namen izvedbe investitorjeve gradbene 
namere, brez spremembe občinskega prostorskega izvedbenega akta.  
 
Na podlagi 133. člena ZUreP-2 predstavlja sklep o lokacijski preveritvi obvezno pravno 
podlago za izdajo predodločbe ali gradbenega dovoljenja v dveh letih od dneva njegove 
izdaje ali s potekom veljavnosti na njegovi podlagi izdane predodločbe ali gradbenega 
dovoljenja. 
 
 

II. RAZLOGI IN CILJI, ZARADI KATERIH JE AKT POTREBEN TER OCENA STANJA 
 

A. POSTOPEK LOKACIJSKE PREVERITVE 
 
Občina Žalec je dne 30.5.2022 od investitorja Draganović d.o.o., Cesta ob železnici 4, 3310 
Žalec (v nadaljnjem besedilu: investitor) prejela pobudo za izvedbo lokacijske preveritve za 
dopustitev individualnega odstopanja od prostorskih izvedbenih pogojev, ki se nanaša na 
investicijsko namero, ki zaradi objektivnih okoliščin ne zadosti posameznemu prostorskemu 
izvedbenemu pogoju iz prostorskega izvedbenega akta. 
Pobudi je bil priložen Elaborat lokacijske preveritve za individualno odstopanje od prostorskih 
izvedbenih pogojev na območju zazidalnega načrta Arnovski gozd (v nadaljnjem besedilu: 



Elaborat lokacijske preveritve), ki ga je izdelal IUP d.o.o., Inštitut za urejanje prostora iz 
Celja (št. proj. 5/22). 
 
Na podlagi popolne vloge in 299. člena ZUreP-3 je občina Žalec pričela s postopkom 
lokacijske preveritve. Strokovne službe Občine Žalec so skladno s četrtim odstavkom 131. 
člena ZUrep-2 preverile skladnost Elaborata lokacijske preveritve z določbami ZUreP-2 in 
občinskimi prostorskimi akti. 
 
Za namen preveritve skladnosti Elaborata lokacijske preveritve, je Občina Žalec dne, 
10.8.2022 pozvala nosilce urejanja prostora, da ji predložijo mnenja z njihovega delovnega 
področja o ustreznosti Elaborata lokacijske preveritve. 
 
Občina Žalec je Elaborat lokacijske preveritve skupaj s pobudo investitorja javno razgrnila za 
15 dni in sicer v času od 19.9.2022 do 03.10.2022, na Uradu za prostor in gospodarstvo 
Občine Žalec in na spletni strani Občine Žalec. O javni razgrnitvi Elaborata lokacijske 
preveritve je skladno s sedmim odstavkom 131. člena ZUreP-2 pisno obvestila tudi lastnike 
sosednjih zemljišč. Javno naznanilo o javni razgrnitvi je bil objavljen tudi v Uradnem listu RS, 
št. 120/22 z dne 16.9.2022. 
 
Na javno razgrnjeno gradivo Občina Žalec ni prejela nobene pripombe, zato je zavzela 
stališče, da se postopek lokacijske preveritve lahko nadaljuje v nespremenjeni vsebini 
Elaborata lokacijske preveritve in sicer v vsebini, kot je bila javno razgrnjena. 
 
Postopek lokacijske preveritve vodi občinski urbanist Bojan Iršič, ki v skladu z določili ZUreP-
2 in ZUreP-3, izpolnjuje vse pogoje za opravljanje nalog občinskega urbanista. 
 

B. NAMEN IN PREDMET LOKACIJSKE PREVERITVE 
 
Pobuda se nanaša na zemljišče parc. št. 264/55 k.o. Gorica-999 (oz. št. 264/36 pred novo 
parcelacijo) in se po določilih Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Žalec (Uradni 
list RS, št. 64/13, 91/13-popr., 102/20; v nadaljnjem besedilu: OPN) nahaja na območju 
stavbnih zemljišč v enoti urejanja prostora (v nadaljnjem besedilu: EUP) AR-4 z opredeljeno 
namensko rabo prostora gospodarska cona (IG). Skladno z določili OPN se območje EUP 
AR-4 ureja po določilih Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Spremembe in 
dopolnitve zazidalnega načrta Arnovski gozd (Uradni list RS, št. 10/11; v nadaljnjem 
besedilu: ZN). 
 
Namen lokacijske preveritve je investitorju omogočiti, da na omenjenem zemljišču zgradi 
objekt avtopralnice z vso pripadajočo komunalno infrastrukturo. Stavba avtopralnice je 
enoetažna, v predvidenih tlorisnih dimenzijah 35,80 m x 6,50 m. Višina objekta (merjeno od 
kote tal pritličja do vrha stavbe) znaša 3,70 m. Objekt je predviden kot samopostrežna 
avtopralnica, temeljen na a.b. pasovnih temeljih in a.b. ploščah. Konstrukcija nadgradnje je v 
celoti montažne izvedbe. Vsa priključevanja na prometno, komunalno, energetsko in 
komunikacijsko infrastrukturo bodo izvedena preko novih priključkov. Sama prometna 
ureditev znotraj območja, pa se s predvideno gradnjo ne bo spremenila. 
 
Predmet lokacijske preveritve je dopustitev individualnega odstopanja od prostorskih 
izvedbenih pogojev saj investicijska namera zaradi objektivnih okoliščin ne more zadostiti 
prostorskim izvedbenim pogojem ZN.  
Prepoznane so bile naslednje objektivne okoliščine, zaradi katerih je bilo mogoče pristopiti k 
postopku lokacijske preveritve: 

– Poslovna cona Arnovski gozd je pretežno izgrajena. Skladno z osnovnim ZN je bila 
predvidena izgradnja avtopralnice severno od obravnavanega zemljišča, ki je 
predmet elaborata lokacijske preveritve. Na območju lokacijske preveritve pa je bil 
predviden manjši objekt in parkirišče za avtodome; 

– Omejujoča okoliščina je, da je bil prostorski akt za del območja Arnovski gozd v letu 
2017, dopolnjen in spremenjen za potrebe umestitve logističnega centra. Mimo 
parcele, ki je predmet lokacijske preveritve je zaradi navedenega povečan tovorni 
promet ter posledično hrup in izpust plinov zaradi povečanega tovornega prometa in 
dejavnosti v gospodarski coni; 



– Na omejujoče okoliščine investitor ne more vplivati, mu pa onemogočajo izvedbo 
investicije parkirišča za avtodome; 

– Skladno z veljavnim ZN so na območju dopustne spremembe namembnosti objektov, 
v primeru, da nova namembnost ne bo prekomerno obremenjevala okolja; 

– Zaradi novih tehnoloških rešitev zasnove objekta, ki izhajajo iz nove namembnosti 
objekta, ki med pripravo ZN še niso bile poznane, predlagani objekt presega v ZN 
opredeljen maksimalni gabarit; 

– Nova rešitev je z vidika doseganja ciljev urejanja prostora ustrezna saj rešuje potrebo 
po novih zazidanih površinah na obstoječih stavbnih zemljiščih v obstoječi 
gospodarski coni in ne načenja novega prostora.  

 
C. PREDLAGANO BESEDILO ZA INDIVIDUALNO ODSTOPANJE 

 
Na območju lokacijske preveritve se dopusti individualno odstopanje od prostorskih 
izvedbenih pogojev določenih v drugem odstavku osmega člena ZN in sicer: 
- Objekt C2-3:   - avtopralnica; 

- tlorisne dimenzije: 35,80 m x 6,50 m (z daljšo stranico objekta v smeri S-J); 
- etažnost: P (višina objekta 3,70 m); 
- oblikovanje: sodobno z ravno streho v min. naklonu usklajeno z ostalimi 

objekti v kareju; 
- dovoz do objekta je predviden s severne strani. 

 
D. IZPOLNJEVANJE POGOJEV ZA LOKACIJSKO PREVERITEV 

 
Z lokacijsko preveritvijo se skladno s četrtim odstavkom 129. člena ZUreP-2 za doseganje 
gradbenega namena prostorskega izvedbenega akta dopušča individualno odstopanje od 
prostorskih izvedbenih pogojev tudi v primeru, da investicijska namera zaradi objektivnih 
okoliščin ne more zadostiti prostorskim izvedbenim pogojem ZN. 
S predlaganim individualnim odstopanjem bo omogočena gradnja samopostrežne 
avtopralnice z vso pripadajočo komunalno infrastrukturo. 
 
Predlagano individualno odstopanje mora skladno s četrtim odstavkom 129. člena ZUreP-2 
izpolnjevati še naslednje pogoje: 
 

1. Da ni v nasprotju z javnim interesom in cilji prostorskega razvoja občine; 
2. Da se z njim lahko doseže gradbeni namen prostorskega izvedbenega akta ob 

hkratnem upoštevanju drugih prostorskih izvedbenih pogojev, nameravana gradnja 
pa ne bo spremenila načrtovanega videza območja, poslabšala bivalnih in delovnih 
razmer na njem in povzročila motečega vpliva na podobo naselja in krajine; 

3. Da ne zmanjšuje možnosti pozidave sosednjih zemljišč; 
4. Da ni v nasprotju s pravnimi režimi ali sprejetimi državnimi prostorskimi izvedbenimi 

akti. 
 
Občina Žalec je v postopku lokacijske preveritve preverila izpolnjevanje navedenih 
pogojev ter ugotovila, da so izpolnjeni vsi pogoji za dopustitev individualnega 
odstopanja od prostorskih izvedbenih pogojev. 
 

D.1  JAVNI INTERES IN CILJI PROSTORSKEGA RAZVOJA OBČINE 
 

Gradnja avtopralnice ni v neskladju z javnim interesom in cilji prostorskega razvoja občine, 
saj gre za gradnjo poslovnega objekta v opredeljenem območju gospodarske cone.  
Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Žalec (Uradni list RS, št. 64/13, 91/13-popr., 
102/20) v 8. členu med cilji prostorskega razvoja določa, da bo na področju razvoja poslovno 
proizvodnih in drugih gospodarskih dejavnosti, Občina Žalec skrbela za uravnotežen in z 
gospodarsko javno infrastrukturo podprt koncept urejanja in širitev gospodarskih con.  
 

D.2 GRADBENI NAMEN PROSTORSKEGA IZVEDBENEGA AKTA IN VPLIVI 
NAMERAVANE GRADNJE 

 



Nameravano individualno odstopanje ne onemogoča gradbenega namena prostorskega 
izvedbenega akta in predstavlja ohranjanje ter notranji razvoj dejavnosti obstoječe 
gospodarske cone znotraj kareja C2 z ureditvami, ki so skladne z opredeljeno namensko 
rabo prostora in s tem dosega gradbeni namen, kot je določen z ZN. Ostale prostorske 
izvedbene pogoje ZN bo s predmetno gradnjo možno upoštevati.  
Zaradi nameravanega individualnega odstopanja se videz območja ne spreminja, saj gre za 
dopolnilno dejavnost znotraj gospodarske cone. Prav tako, se z načrtovano gradnjo ne 
poslabšuje delovnih razmer na območju in ne poslabšuje bivalnih razmer v širši okolici. 
Območje meji na zahodu na logistični objekt Lidl, na severu na načrtovani bencinski servis s 
parkiriščem, na vzhodu na lokalno cesto in na jugu na meteorni zadrževalnik ter v 
nadaljevanju na regionalno cesto.  
 

D.3  MOŽNOST POZIDAVE SOSEDNJIH ZEMLJIŠČ 
 

Z nameravanim individualnim odstopanjem od prostorskih izvedbenih pogojev se možnost 
pozidave sosednjih zemljišč ne spreminja. To pomeni, da se prostorski izvedbeni pogoji in 
možnosti za gradnjo ne spreminjajo niti za lastnike sosednjih zemljišč znotraj obravnavane 
enote urejanja prostora (EUP AR-4), niti za lastnike zemljišč znotraj sosednjih enot urejanja 
prostora. 
 

D.4  PRAVNI REŽIMI IN SPREJETI DRŽAVNI PROSTORSKI IZVEDBENI AKTI 
 
Območje nameravane gradnje avtopralnice se nahaja zunaj območij varstvenih režimov 
kulturne dediščine, varovanih območij narave, plazljivih in erozijsko ogroženih območij, 
poplavno ogroženih območij in vodovarstvenih območij.  
Lokacija se nahaja severno od regionalne ceste R II-451/1448, vendar je izven njenega 
varovalnega pasu (15 m) ter južno od avtoceste A1 in je prav tako izven njenega 
varovalnega pasu (40 m).  
Lokacija se nahaja zahodno od javne poti JP 993069, ki je opredeljena kot cesta D v 
veljavnem ZN.  
Preko južnega dela območja lokacijske preveritve potekajo naslednji interni vodi:  
- vodovod  
- fekalna kanalizacija  
- meteorna kanalizacija  
- komunikacijski kabel  
- elektroenergetski kabel  
 
V postopku lokacijske preveritve so se pridobila mnenja tangiranih nosilcev urejanja prostora 
in upravljavcev komunalnih vodov.  
V območju lokacijske preveritve ni sprejetega nobenega državnega prostorskega načrta. 
 

E. MNENJA NOSILCEV UREJANJA PROSTORA 
 
Občina Žalec je glede ustreznosti Elaborata lokacijske preveritve pridobila mnenja naslednjih 
tangiranih nosilcev urejanja prostora in upravljavcev komunalnih vodov, ki bi lahko v okviru 
svojega delovnega področja imeli pripombe in sicer: 

- RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, št. 
35038-158/2022-255-9 z dne 13.7.2022; 

- RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija Republike Slovenije za vode, št. 35028-
120/2022-2 z dne 29.8.2022; 

- RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, 
Sektor za upravljanje cest, št. 37167-2226/2022/3 (1503) z dne 22.8.2022; 

- RS, Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, št. 350-204/2022-3-
DGZR z dne 07.9.2022; 

- ELEKTRO CELJE d.d., št. 3356, z dne 09.9.2022); 
- JKP Žalec d.o.o., št. 799/22-TV z dne 16.8.2022; 
- KS Petrovče, št. 020/2022/js z dne 23.8.2022; 
- Občina Žalec, Urad za gospodarske javne službe, št. 3502-0014/2022 z dne 

10.8.2022 
 



Vsi navedeni nosilci urejanja prostora so izdali pozitivna mnenja k elaboratu lokacijske 
preveritve.  
 
 

III. SODELOVANJE JAVNOSTI – JAVNA RAZGRNITEV ELABORATA LOKACIJSKE 
PREVERITVE 

 
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. 
 
 

IV. OCENA FINANČNIH POSLEDIC SKLEPA  
 
Vsa finančna sredstva za izdelavo elaborata lokacijske preveritve je zagotovil investitor sam. 
Prav tako je investitor plačal tudi nadomestilo stroškov izvedbe postopka lokacijske 
preveritve za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev v višini 2.500,00 
evrov (na podlagi Odloka o določitvi takse za obravnavanje pobud za spremembo namenske 
rabe prostora in nadomestila stroškov lokacijske preveritve v Občini Žalec; Uradni list RS, št. 
50/18). Za proračun Občine Žalec tako ni negativnih posledic. 
 
 

V. NAMEN PREDLAGANEGA SKLEPA 
 
Glavni namen predlaganega sklepa je potrditev lokacijske preveritve, ki dopušča individualno 
odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev, določenih v ZN. S tem bo investitorju 
omogočena gradnja objekta avtopralnice z vso pripadajočo komunalno infrastrukturo. 
 
 

VI. VELJAVNOST IN OBJAVA SKLEPA  
 
Sklep o lokacijski preveritvi preneha veljati, če investitor ne vloži popolne vloge za pridobitev 
predodločbe ali gradbenega dovoljenja v dveh letih od dneva njegove izdaje ali s potekom 
veljavnosti na njegovi podlagi izdane predodločbe ali gradbenega dovoljenja 
 
Sprejeti sklep o lokacijski preveritvi se objavi v Uradnem listu RS in evidentira v prostorskem 
informacijskem sistemu.  
 
Identifikacijska številka lokacijske preveritve v zbirki prostorskih aktov: 3084 
 
Štev.: 3502-0014/2022 
Žalec, 5.10.2022                                                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Priloge: 
- Stališče do pripomb iz javne razgrnitve elaborata lokacijske preveritve za individualno odstopanje 

od prostorskih izvedbenih pogojev na območju zazidalnega načrta Arnovski gozd (št. 3502-
0014/2022, z dne 05.10.2022); 1x 

- Izsek zazidalnega načrta iz elaborata lokacijske preveritve (št. proj. 5/22, List št. 1); 1x 
- Prikaz predvidenih posegov iz elaborata lokacijske preveritve (št. proj. 5/22, List št. 3); 1x 
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