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Zadeva:      Mnenje s področja prostora o ustreznosti Elaborata lokacijske preveritve za 
določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi za del parcel 
št. 61/1, 77 in 78 v k.o. 1064 - Tomaž (identifikacijska številka lokacijske 
preveritve v zbirki prostorskih aktov: 2429)

Zveza:      Dopis Občine Vojnik št. 351-0010/2021/2 z dne 14. 5. 2021

Na podlagi petega odstavka 131. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/2017; 
v nadaljnjem besedilu: ZUreP-2) Ministrstvo za okolje in prostor (v nadaljnjem besedilu: 
ministrstvo) izdaja mnenje s področja prostora o ustreznosti Elaborata lokacijske preveritve za 
določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi za del parcel št. 61/1, 77 in 78 v 
k.o. 1064 - Tomaž v Občini Vojnik. 
Po pregledu elaborata, ministrstvo meni, 

- da je občina ustrezno opredelila vsebine, ki jih določa ZUreP-2.
- da je digitalno gradivo pripravljeno v skladu s Priporočili za izvajanje lokacijske 

preveritve.

Obrazložitev:

1. Vloga
Občina Vojnik je z dopisom št. 351-0010/2021/2 z dne 14. 5. 2021 pozvala ministrstvo, pristojno 
za prostor, za podajo mnenja o ustreznosti Elaborata lokacijske za določitev obsega stavbnega 
zemljišča pri posamični poselitvi za del parcel št. 61/1, 77 in 78 v k.o. 1064 - Tomaž v občini 
Vojnik (v nadaljnjem besedilu: elaborat). 
Gradivo elaborata je pripravilo podjetje ZEU družba za načrtovanje in inženiring d.o.o., Ulica 
Staneta Rozmana 5, 9000 Murska Sobota. Pooblaščena prostorska načrtovalka je Alenka 
Šumak, univ. dipl. inž. arh., id. št. ZAPS 1535 KA.

Ministrstvo je gradivu lokacijske preveritve dodelilo naslednjo identifikacijsko številko:



Naziv lokacijske 
preveritve:

Lokacijska preveritev za določitev obsega stavbnega zemljišča pri 
posamični poselitvi za del parcel št. 61/1, 77 in 78 v k.o. 1064 - 
Tomaž v občini Vojnik.

Identifikacijska številka 
prostorskega akta v 
zbirki prostorskih aktov:

2429

Ministrstvo občino poziva, naj identifikacijsko številko na ustreznih mestih vključuje v 
dokumentacijo lokacijske preveritve. 

2. Postopek ugotavljanja ustreznosti elaborata
V skladu s petim odstavkom 131. člena ZUreP-2 ministrstvo na poziv občini izda mnenje s 
področja prostora o ustreznosti elaborata lokacijske preveritve. Ministrstvo v skladu s svojimi 
pristojnostmi skrbi za skladnost z državnimi pravili urejanja prostora ter za tehnično ustreznost 
gradiv z vidika vodenja ter vzdrževanja prostorskega informacijskega sistema. 

Ministrstvo je dne 26. 11. 2018 objavilo Priporočila za izvajanje lokacijskih preveritev (v 
nadaljnjem besedilu: priporočila), ki so dostopna na naslovu: 
https://www.gov.si/assets/ministrstva/MOP/Dokumenti/Prostor-pomembni-
dokumenti/1232f17550/priporocila_lokacijska_preveritev.pdf.
Vsebino priporočil je treba smiselno upoštevati pri pripravi elaborata. 

2.1. Vsebinska ustreznost elaborata 
Ministrstvo ugotavlja, da je predmet lokacijske preveritve povečanje obsega stavbnega 
zemljišča pri posamični poselitvi na zemljišču s parc. št. 59/3, 59/5, 59/6 in 77, k.o. Tomaž v 
Občini Vojnik. Območje načrtovane gradnje stanovanjskega objekta se nahaja zunaj 
opredeljenega stavbnega zemljišča območja razpršene poselitve v OPN Vojnik, zato je namen 
lokacijske preveritve doseči povečanje stavbnega zemljišča obstoječega območja razpršene 
poselitve za največ 20 odstotkov glede na izvorno območje LP, skladno z določbami 128. člena 
ZUreP-2.

Obstoječi objekti (stanovanjske stavbe, kmetijsko gospodarski objekti in spremljajoči objekti) se 
nahajajo na območju stavbnih zemljišč, ki so v OPN Vojnik opredeljena kot območja razpršene 
poselitve v odprtem prostoru, z oznako A, znotraj enote urejanja prostora z oznako ŽE-1 ter 
predstavljajo izvorno območje LP v obsegu 5.857,32 m2. Glede na določilo 280. člena ZUreP-2 
se obravnavano območje avtohtone razpršene poselitve, opredeljeno v OPN, šteje za območje 
posamične poselitve, zato se obravnavana razpršena poselitev skladno z ZUreP-2 šteje kot 
posamična poselitev.

V 128. členu ZUreP-2 je določeno, da se z lokacijsko preveritvijo velikost stavbnega zemljišča, 
kot je določena v OPN, lahko poveča ali zmanjša za največ 20 odstotkov, vendar povečanje ne 
sme preseči 600 m2 glede na izvorno določen obseg stavbnega zemljišča v OPN, ne glede na 
število izvedenih lokacijskih preveritev. Izvorno območje obsega površino 5.857,32 m2. V 
elaboratu je predlagano povečanje stavbnega zemljišča za 599,19 m2, kar pomeni povečanje 
za manj kot 20 odstotkov površine izvornega območja posamične poselitve, hkrati pa ne 
presega maksimalno dovoljenih 600 m2, kar je v skladu z določbami iz 128. člena ZUreP-2. Iz 
gradiva je jasno razvidno, kaj je predmet širitve, prav tako se območje širitve ustrezno stika z 
izvornim  območjem.

Prav tako mora občina, pri prilagajanju in določanju natančne oblike in velikosti območja 
stavbnih zemljišč na posamični poselitvi, upoštevati tudi fizične lastnosti zemljišča in predlagano 
preoblikovanje ustrezno utemeljiti iz tega vidika. Občina je v elaboratu utemeljila in obrazložila, 

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MOP/Dokumenti/Prostor-pomembni-dokumenti/1232f17550/priporocila_lokacijska_preveritev.pdf
https://www.gov.si/assets/ministrstva/MOP/Dokumenti/Prostor-pomembni-dokumenti/1232f17550/priporocila_lokacijska_preveritev.pdf


da je predlagana širitev stavbnega zemljišča upravičena zaradi fizičnih lastnosti zemljišča 
(naklona terena, dostopa do zemljišča, poteka vodov in naprav gospodarske javne 
infrastrukture, obstoječe grajene strukture, ipd.), pri tem pa so bili upoštevani tudi pravni režimi 
na območju. Ministrstvo meni, da je na ta način ustrezno obrazloženo upoštevanje fizičnih 
lastnosti zemljišča in je skladno z določili prvega odstavka 128. člena ZUreP-2.

Poleg navedenega je potrebno upoštevati še 31. člen ZUreP-2. Iz elaborata je mogoče razbrati, 
da je občina v  poglavju 9 »UTEMELJITEV SKLADNOSTI PREDLOGA Z DOLOČBAMI 
ZAKONA O UREJANJU PROSTORA« ustrezno utemeljila upoštevanje določb iz 31. člena 
ZUreP-2. 

2.2. Tehnična ustreznost elaborata
Ministrstvo v okviru vodenja in vzdrževanja prostorskega informacijskega sistema spremlja 
postopke priprave prostorskih aktov in preverja tehnično ustreznost gradiv, ki se objavljajo v 
njem. Pri tehničnem pregledu je bilo ugotovljeno, da je gradivo pripravljeno v skladu s Priporočili 
za izvajanje lokacijske preveritve. 

3. Zaključek 
Iz navedenega sledi, da je občina v elaboratu ustrezno opredelila vsebine, ki jih nalaga ZUreP-
2. Ministrstvo se v tem mnenju ni opredeljevalo do strokovnih rešitev in postopka lokacijske 
preveritve, ker sta za zakonitost postopka njene priprave, sprejema in vsebine, odgovorna 
občina in občinski urbanist, ki v skladu s 44. členom ZUreP-2 izvaja naloge v postopkih 
lokacijske preveritve. Prav tako se v tem mnenju ministrstvo ni opredeljevalo in izvajalo nadzora 
nad veljavnim občinskim prostorskim načrtom in njegovimi veljavnimi spremembami in 
dopolnitvami.

V skladu z osmim odstavkom 131. člena ZUreP-2 se sprejeti sklep o lokacijski preveritve objavi 
v uradnem glasilu in evidentira v prostorskem informacijskem sistemu. Podatke o lokacijski 
preveritvi je do vzpostavitve storitev prostorskega informacijskega sistema za elektronsko 
poslovanje na področju prostorskega načrtovanja potrebno poslati na upravno enoto in 
ministrstvo, pristojno za prostor. 

V skladu z četrtim odstavkom 133. člena ZUreP-2 občina vodi evidenco lokacijskih preveritev. 

Pri odgovoru se sklicujete na številko dokumenta: 35038-117/2021-2550-3

S spoštovanjem,

Pripravil:
mag. Mojmir Prelog Ana Vidmar
Podsekretar Vodja sektorja



Vročiti - iz polja odprema(dodaj prejemnika)
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