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OBCINSKEMU SVETU

ZADEVA: Odlok o doloiitvi takse za obravnavanje zasebnih pobud za spremembo
namenske rabe prostora in nadomestila stro5kov lokacijske preveritve v
Obiini Vransko
Pravna podlaqa za spreiem odloka:
Za sprejan Odloka o doloditvi takse za obravnavanje zasebnih pobud za spremembo
namenske rabe prostora in nadomestila stroSkov lokacij ske preveritve v Obdini Vransko
(v nadaljevanju: predlog odloka) predstavljajo pravno podlago naslednji predpisi:
- Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, St. 6l/17,v nadaljevanju: ZUreP-2
- Statut Obdine Vransko (Uradni list RS, St. l7l10 in 53/10 ter Uradne objave
Obdine Vransko 3t.2112012, 4612015 in 5412016).
Razloqi in cilji zaradi katerih je akt potreben ter ocena stania
ZUreP-2 je stopil v veljavo s 1.6.2018 in obdinam nalaga vedji obseg novih nalog. Slednje
ima za proradun obdine obseZne finandne posledice, saj bo za izvajanje predpisanih nalog
potrebno zagotoviti tako nove kadre (obdinski urbanisti) kot tudi sredstva za pipravo
predpisanih vsebin.
DrZava obdinam za izvajanje novih nalog ne zagotavlja dodatnih virov razen tega, kar je
moZno zagotoviti na osnovi dolodil glede nadomestil stro5kov za izvedbo lokacijske
preveritve in takse za obravnavanje pobud.
V dolodbi 109. dlena ZUrcP-2, je opredeljeno, da lahko obdina za obravnavanje zasebnih
pobud v prostoru predpi5e in zaradunava takso, katere pladilo je pogoj za obravnavanje pobud
v dolodbah od 127. do vkljudno 133. dlena paje predpisan postopek lokacijske preveritve, ki
je nov instrument prostorskega nadrtovanja, s katerim se omogoda hitrej5e prilagajanje ter
manj 5a individualna odstopanja od pogojev, dolodenih v prostorskih izvedbenih aktih.

Z lokacijsko preveritvijo

-

se:

za namen izvajanja gradenj prilagodi in dolodi natandna oblika ter velikost obmodja
stavbnih zemljiSd na posamidni poselitvi,

-l-
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za doseganje gradbenega namena prostorskega izvedbenega akta dopu5da individualno
odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev kot so dolodeni v tem aktu,
za nalnen smotrne rabe ter aktivacije zemlji5d in objektov, ki niso v uporabi, omogoda
zadasno rabo prostora.

ZUrcP-2 v 128. do 131. dlenu doloda omejitve, okoliSdine in pogoje, pod katerimi je dopustna
ureditev z lokacijsko preveritvijo ter postopek izvedbe lokacijske preveritve, v drugem
odstavku 132. dlena pa nalaga obdini sprejem odloka, s katerim le ta dolodi stroSke lokacij ske
preveritve.
Predlagani odlok bo podlaga za izdajo sklepa o doloditvi stro5kov v posamidnem postopku,
pladilo nadomestila stroSkov pa pogoj za izvedbo postopka.

Cilii odloka

cilj Odloka o doloditvi

takse za obravnavanje zasebnih pobud za spremembo
namenske rabe prostora in nadomestila stro5kov lokacijske preveritve v Obdini Vransko, je
doloditev vi5ine nadomestila stro5kov, ki jih obdina zaradtna investitorju oziroma pobudniku
spremembe namenske rabe in pobudniku lokacijske preveritve kot nadomestilo stro5kov, ki
nastanejo v posameznem postopku.

Poglavitni

109. dlen ZUreP-2 doloda, da obdina lahko predpi5e takso za obravnavanje tistih zasebnih
potreb glede prostorskega razvoja, ki predstavljajo pobudo za spremernbo namenske rabe
prostora v obdinskem prostorskem nadrtu.

Vi5ina takse za obravnavanje zasebnih pobud za spremembo namenske rabe doloda tredi
odstavek 109. dlena ZUreP-2, tako da lahko zna5a taks za posirmezno pobudo med 50 in 300
eurov, odvisno od tega ali gre za spremembo osnovne ali podrobnej5e namenske rabe
prostora.

Zakon doloda, da pladilo takse ne zagotavlja sprernembe namenske rabe prostora v OPN,
temved zgolj obravnavo ustreznosti pobude z vidika njene skladnosti s temelji urejanja
prostora, cilji prostorskega razvoja obdine in pravnimi reZimi v prostoru ter z vidika moZnosti
opremljanja zemljiSda s komunalno oprerno in drugo gospodarsko javno infrastrukturo.
Pladilo takse je pogoj za obravnavo pobude.
Pri doloditvi vi3ine takse smo se zgledovali tudi po predlogih ostalih obdin.

Vi5ina takse se razlikuje ali gre za spremembo osnovne ali podrobnejSe namenske rabe
prostora in je predvidena v naslednji vi5ini:
- pobude osnovne namenske rabe v obdinskem prostorskem nadrbt za posamezno

-

pobudo zna5a 200,00 EUR,
pobude spremembe podrobnej5e namenske rabe
posamezno pobudo znaSa 100,00 EUR.

ZUreP-2 od

127 .

v obdinskem prostorskem

r,adrt.u za

do vkljudno 133. dlena predpisuje postopek lokacijske preveritve.

posamezne vrste lokacij ske preveritve so odvisne od
zahtevnosti postopkov, predpisanih v 128.,129. in 130. dlenu ZUreP-2'.
- za lokacijsko preveritev za dolodanje obsega stavbnega zemlji5da pri posamidni
poselitvi, kjer gre za prilagajanje in preoblikovanje Ze dolodenega stavbnega zemljiSda
oz. njegovo malenkostno povedanje v okviru zakonsko dopustnega obse ga znaia
nadomestilo 1.500,00 EUR,

Predvidene viSine stro5kov

za

PREDLOG SKLEPA
ZOBRAZLOaITYTJO
za lokacijsko preveritev za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih
pogojev, dolodenih v izvedbenih prostorskih aktih, kjer so postopki zahtevnejSi, saj je
predvideno preverjanje okoliSdin in pogojev zna5a nadomestilo 2.500,00 EUR,
za lokacijsko preveritev za omogodanje zadasne rabe prostora, vkljudno z doloditvijo
obsega in dasa zadasne rabe, znaia nadomestilo 2.000,00 EUR.

V primeru, ko je izvedba postopka lokacijske preveritve potrebna

za uresniditev investicijske

namere obdine Vransko, pladilo za nadomestilo stroikov ni potrebno.

Finanine Dosledice odloka
Sprejetje odloka bo imelo finandne posledice za proradun obdine Vransko. Gre za nove
postopke, ki jih prinaSa ZUreP-2.
Stevila pobud za spremembo namenske rabe prostora in pobud za izvedbo postoka lokacijske
preveritve ni mogode predvideti in oceniti vi5ine prihodkov v proradun.
pa dolodata, da so prihodki iz naslova taks za obravnavo pobud za
sprernembo namenske rabe ter nadomestila za stroSke lokacijske preveritve, namenski vir
109.

in 132. den ZUreP-2

obiine za financiranje nalog urejanja prostora.
Na podlagi zgoraj navedenega se za sprejem Odloka o doloditvi takse za obravnavanje pobud
za spremernbo namenske rabe prostora in nadomestila stro5kov lokacij ske preveritve v Obdini
Vransko predlaga skaj Sani - enofazni postopek, saj gre za sprejetje odloka, ki ga zahtevajo
zakonske dolodbe novega Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2).
Predloga sklepov:

Sklep 5t. 1:
Obiinski svet Obiine Vransko sprejme Odlok o doloiitvi takse za obravnavanje pobud
za spremembo namenske rabe prostora in nadomestila stroSkov lokacijske preveritve v
Obdini Vransko po hitrem postopku.
Sklep 5t.2:
Obiinski svet Obiine Vransko sprejme Odlok o doloiitvi takse za obravnavanje pobud
za spremembo namenske rabe prostora in nadomestila strolkov lokacijske preveritve v
Obiini Vransko v predlaganem besedilu.
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