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Zadeva: Mnenje o ustreznosti ustreznosti Elaborata lokacijske preveritve za določanje 
obsega stavbnih zemljišč pri posamični poselitvi na območju EUP KB-1 v 
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Zveza:           Vloga občine Vojnik št. 351-0572/2021-3 z dne 3. 12. 2021

Ministrstvo za okolje in prostor, na podlagi petega odstavka 131. člena Zakona o urejanju 
prostora (Uradni list RS, št. 61/2017; v nadaljnjem besedilu: ZUreP-2) izdaja mnenje o 
ustreznosti Elaborata lokacijske preveritve za določanje obsega stavbnih zemljišč pri posamični 
poselitvi na območju EUP KB-1 v Občini Vojnik (ID: 2726) (v nadaljnjem besedilu: elaborat). 

Po pregledu elaborata, ministrstvo ugotavlja, 
- da so v elaborat ustrezno opredeljene vsebine, ki jih določa ZUreP-2.
- da digitalno gradivo ni pripravljeno v skladu s Priporočili za izvajanje lokacijskih 

preveritev.

Obrazložitev:

1. Vloga
Ministrstvo za okolje in prostor (v nadaljnem besedilu: ministrstvo) je dne 3. 12. 2021 prejelo 
vlogo Občine Vojnik za podajo mnenja o ustreznosti dopolnjenega elaborata. Gradivo elaborata 
je pripravilo podjetje Urbanisti, Gorazd Furman s. p., št. naloge 235-2021, Celje, 1. 10. 2021. 
Pooblaščeni prostorski načrtovalec projekta je mag Gorazd Furman Oman, univ. dipl. inž. arh., 
PA PPN ZAPS 1060. 

Ministrstvo je gradivu lokacijske preveritve dodelilo naslednjo identifikacijsko številko:
Naziv lokacijske 
preveritve:

Lokacijska preveritev za določanje obsega stavbnih zemljišč pri 
posamični poselitvi na območju EUP KB-1

Identifikacijska številka 
prostorskega akta v 
zbirki prostorskih aktov:
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Ministrstvo občino poziva, naj identifikacijsko številko na ustreznih mestih vključuje v 
dokumentacijo lokacijske preveritve. 

2. Postopek ugotavljanja usklajenosti
V skladu s petim odstavkom 131. člena ZUreP-2 ministrstvo na poziv občine izda mnenje s 
področja prostora o ustreznosti elaborata. 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 preoblikovanje izvornega območja 
posamične poselitve na območju EUP KB-1, na parc. št. 405/13 k.o. Tomaž (1064) v Občini 
Vojnik. Sprememba se nanaša na:
Občinski prostorski načrt Občine Vojnik (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 59/2016, 6/2017, 
45/2017 in 53/2017; v nadaljnjem besedilu: OPN) v katerem je za EUP KB-1 določena 
namenska raba »A«, ki se glede na določila ZUreP-2 šteje kot posamična poselitev. V elaboratu 
je predlagano povečanje stavbnega zemljišča, ki v izvornem obsegu meri 7082 m2. Območje 
povečanja je predstavljeno v 3. točki z naslovom »Podrobna utemeljitev« kjer je predstavljeno 
izvorno območje in območje povečanja stabnega zemljišča posamične poselitve. Predlagano je 
povečanje območja posamične poselitve za 497 m2. 

V 128. členu ZUreP-2 je določeno, da se z LP lahko velikost stavbnega zemljišča, kot je 
določena v OPN, prilagodi in določi natančno obliko območja. Pri tem se sme izvorno območje 
povečati ali zmanjšati 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 ima površino 7082 m2. Predlagano povečanje ne presega 
maksimalno dovoljenega povečanja stavbnega zemljišča za 20%, kar je v skladu z določili 
drugega odstavka 128. člena ZUreP-2. 

Izvorno območje še ni bilo preoblikovano s postopkom LP, zato se lokacijska preveritev na 
obravanem območju lahko izvede.

Poleg določanja stavbnega zemljišča v skladu s 128. členom je treba upoštevati tudi 31. člen 
ZUreP-2. Iz elaborata je mogoče razbrati, da je v 3. točki v poglavju z naslovom »Podrobna 
utemeljitev« utemeljena lokacijska preveritev in so izpolnjeni pogoji glede upoštevanja fizičnih 
lastnosti zemljišča in pogojev določb iz 31. člena ZUreP-2. Elaborat je predstavil tudi možnost 
umestitve stavbe na območje LP, glede na pogoje veljavnega OPN. 

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 digitalno gradivo elaborata ni pripravljeno 
v skladu s Priporočili za izvajanje lokacijskih preveritev. Ugotovljene so bile naslednje 
nepravilnosti:

Splošno
V priloženem gradivu (Preveritev-elaborata-LP-s-strani-obcinskega-urbanista-Simon-rozman-
Koblek in POZIV_ZA_MNENJA_LP.pdf) se pojavljajo osebni podatki. 

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
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Pred posredovanjem podatkov ministrstvu se v delih, kjer v podatkih ali dokumentaciji nastopajo 
osebni podatki, te ustrezno anonimizira

Tekstualni del
Podatki vsebine tekstualnega dela elaborata niso v formatu PDF/A-2b (odprto za branje, 
kopiranje, tiskanje).

Grafični del
Gradivu je potrebno priložiti vektorski sloj Izsek iz zemljiškokatastrskega prikaza za parcele na 
območju LP.
Podatek zemljiškokatastrskega prikaza za parcele na območju LP se pripravi v obliki enovitega 
topološko pravilnega poligona. Podatek mora biti tak, kot je bil pridobljen s strani GURS in ga ni 
dovoljeno spreminjati.

Primer opisnih podatkov ZKP:
 

Drugo
Pri pošiljanju poziva za izdajo mnenja je potrebno jasno definirati, na katero lokacijsko 
preveritev iz spletne povezave, se vloga nanaša. Na https://vojnik.si/obcina/obcinski-prostorski-
nacrt/lokacijske-preveritve/ je objavljenih 6 lokacijskih preveritev, zato je potrebno navesti, za 
katero LP gre. Glede na to, da je potrebno osebna imena anonimizirati, ni primerno sklicevanje 
na pobudnika. Primernejše je uporabiti parcelne številke in katastrsko občino, enoto urejanja 
prostora ali zaporedno številko, pod katero vodite postopek. V primeru, ko je znana ID številka 
PA, ki jo je izdalo Ministrstvo za okolje in prostor, pa se uporabi ID številko.

3. Zaključek 
Ministrstvo ugotavlja, da so v elaboratu ustrezno opredeljene vsebine, ki jih določa ZUreP-2. 
Kljub navedenemu pa ministrstvo občino poziva, da pred sprejetjem sklepa o lokacijski 
preveritvi odpravi nepravilnosti, navedene v točki 2.2. tega mnenja. 

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 s četrtim odstavkom 133. člena ZUreP-2 evidenco lokacijskih preveritev vodi občina. 

S spoštovanjem!

Pripravila: 

Špela Komac Sušnik
višja svetovalka I

Ana Vidmar
vodja Sektorja za prostorsko 

načrtovanje

Poslati elektronsko. 
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