
PREDLOG

Na podlagi 109. in 132. dlena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, 5t. 61/17) in na
podlagi 16. dlena Statuta obdine Vransko (Uradni list RS, 5t. 17l10 in 53/10 ter Uradne objave
Obdine Vransko 3t.2112012, 46/2015 in 5412016) je Obdinski svet Obdine Vransko na svoji

redni seji dne sprej el

ODLOK
o doloiitvi takse za obravnavanje zasebnih pobud za spremembo

namenske rabe prostora in nadomestila stro5kov lokacijske preveritve
v ObEini Vransko

I. SPLOSNEDOLOdBE

f. ilen
(vsebina odloka)

Ta odlok doloda:
- vi5ino nadomestila stro5kov lokacijske preveritve, ki jih Obdina Vransko zaradtna

investitorju oziroma pobudniku lokacijske preveritve, razen de je investitor oziroma
pobudnik Obdina Vransko, kot nadomestilo stro5kov, ki nastanejo v postopku lokacijske
preveritve na podlagi pobude investitorja gradnje na posamidni poselitvi, investitorja.
ki Zeli odstopiti od prostorskih izvedbenih pogojev ali izvesti dopolnilne prostorske
ureditve ali posege v prostor, ali pobudnika zadasne rabe prostora in

- vi5ino takse za obravnavanje zasebnih potreb glede prostorskega razvoja, ki
predstavljajo pobudo za spremernbo namenske rabe prostora v Obdinskem prostorskem
nadrtu Obdine Vransko (v nadaljevanju: OPN), ki jo pladujejo vlagatelji pobud.

II. TAKSA ZA OBRA\t..IAVANJE POBUD SPREMEMB NAMENSKE RABE
PROSTORA

2. tlen
(viSina takse)

(1) Pobuda po tem odlokuje eno prostorsko zaokroZeno celovito obmodje, ki lahko obsega ved
zemtji5dih parcel, nana5a pa se na en niunen.

(2) Pobuda v tem odloku pomen izpolnjeno vlogo na obrazcu, kot ga dolodi in javno objavi
obdina. Pobudi morajo bili priloZene tudi priloge, kotjih k vlogi dolodi obdina. StroSke prilog
nosi investitor sam in niso predmet takse tega odloka.

(3) Vi5ina takse za posamezno pobudo za spremembo namenske rabe prostora zna5a:

- za spronernbo osnovne namenske rabe prostora: 200,00 EUR,
- za spremembo podrobnejie namenske rabe prostora: 100,00 EUR.

(4) ee se vloga nana5a na ved parcel, se za posamezno pobudo Steje pobuda, dana za spremembo
namembnosti na enovitem zaokoZenem obmodju v sklopu ene enote urejanja prostora.
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(5) Za pobudo za spremembo stavbnih zemlji5d v primamo rabo (gozdna, kmetij ska, vodna
zemlji5da) se taksa ne plada.

(6) Za pobude, ki se nana5ajo na spremembe oditnih pisnih in tehnidnih napak v besedilu ali
$afidnem delu OPN ali odpravo pomanjkljivosti, se taksa prav tako ne plada.

(7) V kolikor se tekom usklajevanja pobud v postopku sprememb in dopolnitev OPN na podlagi
morebitnih drugih zahtev nosilcev urejanja prostora ugotovi, daje potrebno pobudo dopolniti z
dodatnimi prilogami, obrazloZitvami, strokovnimi podlagami ali podobno, s dimer nastanejo
posebni stro5ki, jih dodatno plada pobudnik take pobude.

(8) Zavezanec za pladilo takse je vlagatelj pobude.

3. ilen
(naiin plaiila takse)

(l) Taksna obveznost nastane takrat, ko je v vloZi5du obdine vloZena ali prejeta pobuda za
spremembo namenske rabe.

(2) Taksa se plada z veljavnimi pladilnimi instrumenti. ie taksni zavezanec plada takso pri
ponudniku pladilnih storitev, jo plada na prehodni podradun in z uporabo reference, dolodene
za pladilo takse organa, ki je pristojen za opravo dejanja oziroma vodenje postopka.

(3) de ob nastanku taksne obveznosti taksa ni pladana oziroma ni pladana v predpisani vi5ini,
organ ki prejme od pobudnika vlogo ali drug dokument, izrodi oziroma po5lje pobudniku
pladilni nalog, s katerim mu naloZi pladilo takse v 15 dneh od vroditve pladilnega naloga.
Pladilni nalog za frzitno osebo mora vsebovati osebno ime in naslov zavezalca, za pravno
osebo pa ime, davdno ali matidno Stevilko in sedeZ, vi5ino takse in pravno podlago za njeno
odmero, Stevilko raduna za nakazilo, referenco ter opozorilo o posledicah, de takse v roku ne
plada.

(4) Pladilo takseje pogoj za obravnavo pobude.

(5) Pladilo takse ne zagotavlja spremembe namenske rabe v OPN, temved zgolj obravnavo
usffeznosti pobude na obdini z vidika njene skladnosti s temeljnimi pravili urejanja prostora,
cilji prostorskega razvola obdine in pravnimi reZimi v prostoru ter z vidika moZnosti
opremljanja zemlji5da s komunalno opremo in drugo gospodarsko javno infrastrukturo.

III. PLA.ILONADOMESTILASTROSKOVLOKACIJSKEPRI,VERITVE

4. ilen
(vi5ina nadomestila strolkov)

Stro5ki za posamezno lokacijsko preveritev zna5ajo:

- za dolodanje obsega stavbnega zemlji5da pri posamidni poselitvi 1.500,00 EUR,
za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev 2.500,00 EUR,

- za omogodanje zadasne rabe prostora 2.000,00 EUR.
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5. ilen
(natin plaiila nadomestila strolkov)

(1) Vlagatelj poda vlogo za izvedbo postopka lokacijske preveritve na obrazcu Obdine
Vransko. Obdina najprej preveri, ali je za zahtevari poseg moZno, glede na zakonske
dolodbe uporabiti lokacijsko preveritev kot instrument prostorskega nadrtovanja. de se

zahteva lahko obravnava po rulmenu iz 127. (ler,a ZU-rep-2, se vlagatelja pozove k
dopolniwi vloge s priloZenim elaboratom in pladano takso po taksni tarifi za vloge.

(2) Zavezanec za pladilo nadomestila stro5kov lokacijske preveritve je pobudnik za izvedbo
postopka lokacij ske preveritve.

(4) Sklep mora vsebovati za fizidno osebo osebno ime in naslov zavezanc4 zapravr.,o osebo pa
ime, davdno ali matidno Stevilko in sedeZ, vi5ino stroSkov in pravno podlago za njihovo
odmero, rok pladila nadomestila stro5kov (v l5 dneh od vroditve sklepa), Stevilko raduna za
nakazilo, referenco ter opozorilo o posledicah, de nadomestila stroikov v roku ne plada.

(5) Pladilo nadomestila stro5kov je pogoj za obravnavo elaborata in izdajo sklepa o lokacijski
preveritvi.

6. ilen
(zadetek veljavnosti)

Ta odlok zadne veljati naslednji dan po objavi v Uradnih objavah Obdine Vransko.

Stevilka: 350-0112019

Vransko,

Zupan Obdine Vransko

Franc I

(3) Obveznost pladila nadomestila stroSkov lokacijske preveritve nastane takrat, ko zavezanec
prejme sklep o pladilu.


