
 

 

 

MNENJE OBČINSKEGA URBANISTA 

 

 

LOKACIJSKA PREVERITEV 

ZA INDIVIDUALNO ODSTOPANJE OD PROSTORSKO IZVEDBENIH POGOJEV 

(Odlok o prostorsko ureditvenih pogojih za območje urbanistične zasnove mesta Maribor) 

 

za namen prizidave zakonito zgrajenega obstoječega objekta zaradi omejujočih okoliščin 

(del parcel se nahaja v k.o. 639 - Počehova in del parcel v k.o. 640 – Pekel) 

na parcelah št.: 19/11   640 - Pekel 

19/13   640 - Pekel 

454/71  (del) 639 - Počehova 

263/4  (del)  639 - Počehova 

263/5   639 - Počehova 

263/6  (del)  639 - Počehova 

263/7  (del)  639 - Počehova 

 

 

UVODNE UGOTOVITVE 

Vsebina predmetne naloge temelji na določilih Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 61/17; 

v nadaljevanju: ZureP-2) ter ob upoštevanju Priporočil za izvajanje lokacijske preveritve (MOP, 23. 11. 2018). 

Lokacijska preveritev je instrument prostorskega načrtovanja, s katerim se za namen izvajanja gradenj 

prilagodi in določi natančna oblika ter velikost območja stavbnih zemljišč - določanja obsega območja 

stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi (128. člen ZUreP-2); za doseganje gradbenega namena 

prostorskega izvedbenega akta dopušča individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev, kot so 

določeni v tem aktu (129. člen ZUreP-2) ali za namen smotrne rabe ter aktivacije zemljišč in objektov, ki 

niso v uporabi, omogoča začasno rabo prostora (130. člen ZUreP-2). 

 

Lokacijska preveritev je v skladu s 127. členom ZUreP-2 instrument prostorskega načrtovanja, s katerim 

se omogoči hitrejše prilagajanje prostorskih izvedbenih pogojev, oziroma manjša odstopanja od pogojev, 

ki jih določa prostorski izvedbeni akt. 127. člen v povezavi s 128. členom in 129. členom ZUreP-2 omogoča 

občini, da v primeru objektivnih okoliščin z izvedbo lokacijske preveritve omogoči konkretno investicijsko 

namero s tem, da dopusti določanje obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi in individualno 

odstopanje od prostorsko izvedbenega pogoja ali določi dodatne prostorske izvedbene pogoje. 



 
Stranka želi na parceli na območju parcel št.: 

19/11   640 - Pekel 

19/13   640 - Pekel 

454/71  (del) 639 - Počehova 

263/4  (del)  639 - Počehova 

263/5   639 - Počehova 

263/6  (del)  639 - Počehova 

263/7  (del)  639 - Počehova  (vse Mestna občina Maribor), 

v območju označenem v grafičnem delu Enota urejanja EUP: Območje urejanja s PUP – predvidena izdelava 

občinskega lokacijskega načrta (Opomba: OPPN; skladno z ZUreP-2), z osnovno namensko rabo: vsa 

obravnavana zemljišča so 100% stavbna zemljišča v ureditvenem območju naselja (UON) in podrobno 

namensko rabo: - C - površine za centralne dejavnosti, - Tipologija stavbe: ME prostostoječa – posamezna 

gradnja, ME mešana gradnja), 

z instrumentom Lokacijske preveritve, izvesti prizidavo in s tem povečati obstoječi poslovno trgovski objekt..  

 

NAMEN LOKACIJSKE PREVERITVE 

Lokacijska preveritev se nanaša, skladno s 129. člena ZUreP-2 (Uradni list RS, št. 61/17) in navedbo 

kriterijev, ki vplivajo na objektivne okoliščine (po 129. členu ZUreP-2, 2. odstavek), na individualno 

odstopanje od PIP-ov. V ta namen je družba AB-biro d.o.o., Levstikova ulica 3, 1000 Ljubljana, zanjo 

pooblaščena prostorska načrtovalka – Lidija MALERIČ KAMNIKAR, univ.dipl.inž.arh. (PA PPN ZAPS 0358), 

pripravila Elaborat lokacijske preveritve (številka naloge: 899/22, april 2022). 

 

Z lokacijsko preveritvijo se predlaga možnost dopustitve manjšega individualnega odstopanja od prostorsko 

izvedbenih pogojev, ki so navedeni v (2) alineji 11. člena Odloka o prostorsko ureditvenih pogojev za 

območje urbanistične zasnove mesta Maribor. 

 

Pravne podlage za predmetno lokacijsko preveritev so (smiselno):  

- Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 24. oktobra 2017 

(127., 129., 132., 132. in 133. člen), 

- akt št: 1354: Odlok o prostorsko ureditvenih pogojih za območje urbanistične zasnove mesta Maribor (MUV, št. 1/14. 

UPB!, 12/14, 5/15, 11/15,20/15, 20/16, 29/16 (popr.), 9/17 (popr.), 1/18, 9/18, 24/20 – obv. razl.), 

- akt št. 1172: Dolgoročni plan občine Maribor za obdobje 1986-2000 (MUV št. 1/86, 16/87, 19/87), Odlok o družbenem 

planu Mesta Maribor za obdobje 1986- 1990 (MUV št. 12/86, 20/88, 3/89, 2/90, 3/90, 16/90, 7/92) in Odlok o 

spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana občine Maribor za 

območje mestne občine Maribor (MUV št. 7/93, 8/93, 8/94, 5/96, 6/96, 27/97, 6/98, 11/98, 26/98, 11/00, 2/01, 23/02, 

28/02, 19/04, 25/04, 8/08, 17/09 (popr.), 17/10 in Ur.l.RS št. 72/04, 73/05, 9/07, 27/07, 36/07, 111/08, MUV št. 26/12 

- sklep). 

 

 

 

 

 

 



 
STROKOVNO MNENJE 

 

UVODNA OBRAZLOŽITEV IN UTEMELJITEV NAMENA LOKACIJSKE PREVERITVE (OBRAZLOŽITEV) 

Iz prejete vloge je razbrati pobudo za izvedbo lokacijske preveritve za namen individualnega odstopanja od 

določil izvedbenega prostorskega akta (za namen prizidave zakonito zgrajenega obstoječega objekta zaradi 

omejujočih okoliščin). Razlog za pripravo elaborata je, da želi investitor na parcelah v svoji lasti s prizidavo 

povečati obstoječi poslovno trgovski objekt. V obstoječo dejavnost v objektu, ki je prodaja novih in rabljenih 

vozil, želi investitor dodatno investirati in zaposliti dodatne delavce, oboje z namenom zagotavljanja dodatnih 

storitev za stranke, kar bi mu omogočala dozidava obstoječega objekta. Zemljišče je komunalno opremljeno, 

zagotovljeni so dostop, parkirne površine in zelene površine. 

 

Območje se ureja kot območje začasnega urejanja s prostorskimi ureditvenimi pogoji – predvidena je 

izdelava občinskega lokacijskega načrta (Opomba: OPPN; skladno z ZUreP-2). 

 

Na območju lokacijske preveritve velja Odlok o prostorsko ureditvenih pogojih za območje urbanistične 

zasnove mesta Maribor (MUV, št. 1/14. UPB1, 12/14, 5/15, 11/15,20/15, 20/16, 29/16 (popr.), 9/17 (popr.), 

1/18, 9/18, 24/20 – obv. razl.); v nadaljevanju kratko: Odlok PUP MB. 

 

Predlagana lokacijska preveritev se izvaja za namen dopustitve manjšega individualnega odstopanja od 

prostorsko izvedbenih pogojev, ki so navedeni v (2) alineji 11. člena Odloka o prostorsko ureditvenih pogojev 

za območje urbanistične zasnove mesta Maribor in je v elaboratu natančno opisano. 

 

Objektivne okoliščine, ki so vzrok za dano pobudo za individualno odstopanje, so druge omejujoče okoliščine 

v zvezi z lokacijo, na katere investitor ne more vplivati in onemogočajo izvedbo investicije. Omejujoča 

okoliščina pa je povezana z (2. alinejo 11. člena PUP MOB (posebna merila za območja, za katera je 

predvidena izdelava občinskih podrobnih prostorskih načrtov), ki določa, da je na območju možna dozidava 

do največ 10 % tlorisa obstoječega objekta. Pri načrtovanem posegu gre za prizidavo objekta, ki odstopa in  

pomeni spremembo tlorisnih gabaritov objekta. Prizidava ohranjanja višinske gabarite in namembnost 

objekta. Oblikovanje in zunanji videz prizidave bosta skladna z obstoječim objektom. Višinski gabariti, oblika, 

namembnost in zunanji videz prizidave bodo skladni bistvenimi zahtevami, kot jih za objekte določajo 

predpisi, ki urejajo graditev. 

 

S tem bi bili podani pogoji za možnost razvoja in razširitve dejavnosti in dodatnih zaposlitev, oboje z 

namenom zagotavljanja dodatnih storitev za stranke, kar bi mu omogočala dozidava obstoječega objekta. 

 

 

 

 



 
UTEMELJITEV (OBRAZLOŽITEV) 

(Ne)skladnost z določbami veljavnega prostorskega akta 

 

PREDLOG INDIVIDUALNEGA ODSTOPANJA OD PROSTORSKIH IZVEDBENIH POGOJEV za namen prizidave 

zakonito zgrajenega obstoječega objekta zaradi omejujočih okoliščin 

 

Opis načrtovanega posega - razlogi in cilji predloga za individualno odstopanje 

 

Investitor želi na parcelah v svoji lasti prizidati obstoječi poslovno-trgovski objekt, z namenom prilagoditve 

novim standardom avtomobilske znamke, kar pomeni izboljšanja ponudbe obstoječe dejavnosti, zaradi 

česar je potrebna prizidava objekta v delu objekta, ki je namenjen pripravi rabljenih vozil za nadaljnjo 

prodajo. Izvedba prizidka bi omogočila odprtje novih delovnih mest. Vendar pa investitor svoje namere 

kljub ustreznosti vseh ostalih parametrov (velikost parcel, komunalna opremljenost, ustrezno število 

parkirišč in zelenih površin) zaradi omejujoče okoliščine ne more realizirati.   

Omejujoča okoliščina je omejitev prizidave na 10% glede na površino obstoječe stavbe, zaradi česar 

investicija v prizidavo ni smotrna in ne omogoča razvoja investitorjeve dejavnosti skladno s sodobnimi 

tehnološkimi zahtevami.    

Investicijska namera zaradi objektivnih okoliščin ne zadošča posameznemu prostorskemu izvedbenemu 

pogoju, zato investitor zaproša za izvedbo lokacijske preveritve, s katero se preveri možnost dopustitve 

manjšega individualnega odstopanja od prostorsko izvedbenih pogojev, na podlagi 3. odstavka 129. 

člena ZureP-2 in na podlagi 2. alineje 2. odstavka 129. člena ZureP-2 . 

 

Cilj predloga za invidivdualno odstopanje je možnost prizidave več kot 10% glede na površino obstoječe 

stavbe ob upoštevanju vseh ostalih parametrov, ki jih določa veljavni prostorski akt občine Maribor. 

Investitor prosi za individualno odstopanje skladno s (33) odstavkom 3. člena Gradbenega zakona (GZ) 

(Uradni list RS, št. 61/2017, 72/2017 - popr., 61/2020, 65/2020, 15/2021 - ZDUOP, 199/2021 - GZ-1), ki 

določa: »prizidava je gradnja, pri kateri se gabariti obstoječega objekta povečajo v horizontalni ali vertikalni 

smeri.« Gradbeni zakon za prizidave ne določa omejitve % glede na površino obstoječe stavbe.  

Investitor lahko zagotovi skladnost z vsemi ostalimi prostorsko izvedbenimi pogoji prostorskega akta. 

Investicijska namera je skladna s prostorskim aktom v vseh preostalih določilih. 

 

Območje lokacijske preveritve 

Enota urejanja EUP: Območje urejanja s PUP – predvidena izdelava občinskega lokacijskega načrta 

(Opomba: OPPN; skladno z ZUreP-2). 

Osnovna namenska raba: vsa obravnavana zemljišča so 100% stavbna zemljišča v ureditvenem območju 

naselja (UON). 

Podrobna namenska raba: 

- C - površine za centralne dejavnosti 

- Tipologija stavbe: ME prostostoječa – posamezna gradnja, ME mešana gradnja) 

Lokacija: del parcel se nahaja v k.o. 639 – Počehova in del parcel v k.o. Pekel, kot predhodno natančneje 

zapisano. 

 



 
V lokacijskem elaboratu sledi navedba kriterijev, ki vplivajo na objektivne okoliščine (in so pogoj za dani 

predlog lokacijske preveritve. ZUreP-2 v 127. členu v povezavi s 129. členom določa, da če zaradi obstoja 

objektivnih okoliščin investicijska gradbena namera ne more zadostiti posameznemu prostorskemu 

izvedbenemu pogoju, lahko občina z izvedbo lokacijske preveritve dopusti individualno odstopanje od 

prostorskih izvedbenih pogojev. Lokacijska preveritev je podlaga za izdajo gradbenega dovoljenja in izvajanje 

posegov v prostor.  

 

Navedba kriterijev, ki vplivajo na objektivne okoliščine (po 129. členu ZUreP-2) in so pogoj za dani predlog 

lokacijske preveritve: 

 

129. člen ZUreP   UTEMELJITEV  

(1) Če investicijska namera zaradi 

objektivnih okoliščin ne zadosti 

posameznemu prostorskemu 

izvedbenemu pogoju, lahko občina 

z izvedbo lokacijske preveritve 

dopusti individualno odstopanje 

od takšnega izvedbenega pogoja. 

Občina lahko z lokacijsko 

preveritvijo tudi določi dodatne 

prostorske izvedbene pogoje za 

izvedbo take investicijske namere. 

  

Investicijska namera zaradi objektivnih okoliščin ne zadošča 

posameznemu izvedbenemu pogoju, zato investitor zaproša za 

individualno odstopanje z izvedbo lokacijske preveritve.   

  

(2) Objektivne okoliščine po ZUreP-u: 

– fizične lastnosti zemljišča, 

neprimerna parcelna struktura, 

pozidanost ali raba sosednjih 

zemljišč in druge omejujoče 

okoliščine v zvezi z lokacijo, na 

katere investitor ne more vplivati 

in onemogočajo izvedbo 

investicije, ali pa terjajo 

nesorazmerne stroške na strani 

investitorja ali občine 

Objektivne okoliščine, ki so vzrok za dano pobudo za individualno 

odstopanje, so druge omejujoče okoliščine v zvezi z lokacijo, na katere 

investitor ne more vplivati in onemogočajo izvedbo investicije.  

  

Objektivne okoliščine:  

  

- Fizične lastnosti zemljišča:  niso objektivne okoliščine po ZUreP-u, 

ki bi zahtevale individualno odstopanje od prostorskega akta 

- neprimerna parcelna struktura: ni objektivna okoliščina po ZUreP-

u, ki bi zahtevala individualno odstopanje od prostorskega akta,   

- pozidanost: ni objektivna okoliščina po ZUreP-u, ki bi zahtevala 

individualno odstopanje od prostorskega akta,   

- raba sosednjih zemljišč, ni objektivna okoliščina po ZUreP-u, ki bi 

zahtevala individualno odstopanje od prostorskega akta,   

- druga omejujoča okoliščina v zvezi z lokacijo, na katere investitor 

ne more vplivati in onemogoča izvedbo investicije, ali pa bi terjala 

nesorazmerne stroške na strani investitorja ali občine pa je veljavni 

prostorski akt, ki v (2) alineji 11. člena PUP MOB (posebna merila 

za območja, za katera je predvidena izdelava občinskih podrobnih 

prostorskih načrtov), določa, da je na območju možna dozidava do 

največ 10 % tlorisa obstoječega objekta.    

 



 
– nameravana uporaba gradbenih 

materialov ter tehničnih in tehnoloških 

rešitev, ki med pripravo in sprejetjem 

prostorskega izvedbenega akta niso 

bile poznane ali uporabljene, pa so 

ustrezne ali primernejše od 

predpisanih z vidika doseganja ciljev 

urejanja prostora, varstva okolja, 

učinkovite rabe energije ipd;  

Uporaba gradbenih materialov ter tehničnih in tehnoloških rešitev vpliva 

na spremembo lokacijskih pogojev.   

  

Obrazložitev: Med pripravo prostorskega akta niso bili poznani in 

uporabljeni gradbeni materiali ter tehnične in tehnološke rešitve, kot jih 

glede na dejavnost v objektu zahtevajo:    

- Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 61/17, 72/17 – popr., 65/20, 

15/21 – ZDUOP in 199/21 – GZ-1),   

- tehnične smernice, ki urejajo gradnjo glede na dejavnost v 

objektu (Požarna varnost: TSG-1-001:2019  in Zaščita pred 

hrupom v stavbah: TSG-1-005 ),   

- smernice za urejanje tehnološkega procesa, ki velja za 

avtomobilsko znamko, povezano z dejavnostjo v objektu.   

  

Aktualni gradbeni zakon, tehnične smernice in smernice za urejanje 

tehnološkega procesa v času sprejetja prostorskega akta niso bile 

poznane ali uporabljene, zato je njihova uporaba ali prilagoditev 

grajenega  ustreznejša in primernejša z vidika doseganja ciljev urejanja 

prostora, varstva okolja, učinkovite rabe energije in higienskih pogojev 

ter varstnostnih pogojev dela v objektu.   

  

Odstopanje se predvideva na podlagi druge alineje (2). odstavka 129. 

člena ZUreP-2 in glede na (3) odstavek istega člena.   

  

(3) Ne glede na prvi in drugi odstavek 

tega člena lahko občina dopusti 

odstopanje od prostorskih izvedbenih 

pogojev na obstoječih zakonito 

zgrajenih objektih na stavbnih 

zemljiščih tudi v primeru, če:  

- gre za rekonstrukcijo ali prizidavo 

obstoječega objekta, ki pomeni 

spremembo gabaritov, oblike, 

namembnosti ali zunanjega videza 

obstoječega objekta zaradi uskladitve z 

bistvenimi zahtevami, kot jih za objekte 

določajo predpisi, ki urejajo graditev;  

Odstopanje se predvideva na podlagi (3) odstavka 129. člena ZUreP-

2 glede prizidave obstoječega zakonito zgrajenega objekta na 

stavbnem zemljišču, ki pomeni spremembo tlorisnih gabaritov stavbe, 

zaradi uskladitve z bistvenimi zahtevami, kot jih za objekte določajo 

predpisi, ki urejajo graditev objektov.  

  

Utemeljitev uskladitve z Gradbenim zakonom (Uradni list RS, št. 

61/17, 72/17 – popr., 65/20, 15/21 – ZDUOP in 199/21 – GZ-1), 

Tehničnimi smernicami TSG-1-001:2019 Požarna varnost v 

stavbah in  TSG-1-005 Zaščita pred hrupom v stavbah ter 

zahtevami izboljšanih standardov organizacije dela glede na 

evropske standarde avtomobilske znamke je podana spodaj.*  

  

  

 

 

*Utemeljitev skladnosti z bistvenimi zahtevami, kot jih za objekte določajo predpisi, ki urejajo graditev 

objektov:  

  

Zakon, predpis, tehnična smernica  utemeljitev skladnosti  

Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 61/17, 72/17 – popr., 65/20, 15/21 – ZDUOP in 199/21 – GZ-1)  

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-2914
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-2914
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-21-3507
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-21-3507
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-21-3507
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-21-3507
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-21-3507
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-21-3507
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-0978
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-0978
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-0978
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-0978
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2021-01-0315
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2021-01-0315
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2021-01-0315
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2021-01-0315
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2021-01-3972
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2021-01-3972
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2021-01-3972
https://www.racunovodstvo.net/zakonodaja/zurep/129-clen#3MYv3
https://www.racunovodstvo.net/zakonodaja/zurep/129-clen#3MYv3
https://www.racunovodstvo.net/zakonodaja/zurep/129-clen#3MYv3
https://www.racunovodstvo.net/zakonodaja/zurep/129-clen#3MYv3
https://www.racunovodstvo.net/zakonodaja/zurep/129-clen#3MYv3
https://www.racunovodstvo.net/zakonodaja/zurep/129-clen#3MYv3
https://www.racunovodstvo.net/zakonodaja/zurep/129-clen#3MYv3
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-2914
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-2914
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-2914
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-2914
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-21-3507
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15. člen   

(bistvene in druge zahteve za objekte)  

(1) Objekti morajo izpolnjevati bistvene zahteve 

glede na namen, vrsto, velikost, zmogljivost, 

predvidene vplive in druge značilnosti objekta ter 

druge zahteve.  

(2) Bistvene zahteve za objekte so:  

1. mehanska odpornost in stabilnost,  

2. varnost pred požarom,  

3. higienska in zdravstvena zaščita ter zaščita okolja,  

4. varnost pri uporabi,  

5. zaščita pred hrupom,  

6. varčevanje z energijo in ohranjanje toplote, 7.      

univerzalna graditev in raba objektov,  

8.      trajnostna raba naravnih virov.  

(3) Druge zahteve so posebne funkcionalne, okoljske  

in druge lastnosti, ki jih morajo tudi izpolnjevati   

posamezne vrste objektov.   
 

S prizidavo objekta bo omogočeno izboljšano 

izpolnjevanje bistvenih zahtev glede na namen objekta.   

  

1. Objekt je prodajno servisni objekt – 

avtomobilski salon. V prizidanem delu bo servisni del 

avtomobilskega salona.   Izpolnjevanje bistvenih zahtev 

se nanaša na izboljšave tehnološkega procesa v 

obstoječem in v prizidanem delu objekta, ki zahteva 

zaradi prilagoditve novim tehnološkim procesom več 

prostora. V prostorih bo investitor, skladno s svojo 

dejavnostjo, preverjal in pripravljal rabljena vozila za 

prodajo.   

  

2. Bistvene zahteve, ki jih bo objekt izpolnjeval s 

prizidavo, so:   

- izboljšana varnost pred požarom zaradi 

omogočanje organizacije delovnega prostora skladno s 

tehničnimi smernicami, ki urejajo požarno varnost v 

industrijskih objektih (zagotovitev ustreznih izolacijskih 

prostorov, notranjih evakuacijskih poti in podobno),   

- izboljšana higienska in zdravstvena zaščita 

zaposlenih in obiskovalcev zaradi izboljšane varnosti pri 

delu ter zaščita okolja ob upoštevanju Zakona o varstvu 

pri delu, ki postavlja prostorsko višje standarde od 

standardov, ki so bili v uporabi v času izgradnje  

- varnost pri uporabi: standardi opravljanja 

servisnih storitev avtomobilske znamke WV se 

spreminjajo skladno z razvojem tehnologije. Namestitev 

novih orodij zahteva dodaten prostor, njihova vgradnja 

pa omogoča večjo varnost pri uporabi, Z ureditvijo novih 

dodatnih prostorov ustvarimo boljšo osvetlitev delovnih 

mest, izboljšano kvaliteto zraka, 

- z namestitvijo novih naprav za opravljanje 

dejavnosti, zmanjšamo raven delovnega hrupa, 

povečamo zaščito delovnega okolja z zmanjševanjem 

izpustov in prezračevanjem,  

- v celoti z novo ureditvijo tehnoloških prostorov 

izboljšamo varnost pri uporabi za zaposlene in 

obiskovalce.  

  

3. Druge zahteve so:   

- izboljšane funkcionalne lastnosti industrijskega 

objekta (mehanične delavnice), ki so posledica 

razvoja in uskladitev z zahtevami zvišanih 

standardov kvalitete servisnih storitev 

avtomobilske znamke WV,  

- okoljske lastnosti: z izboljšavo tehnologije 

delovnih procesov, ki hkrati sledi sodobnim 

okoljskim zahtevam, izboljšamo tudi pogoje za 

ohranjanje bolj čistega okolja.   

 

 



 
S prizidavo objekta bo omogočeno izboljšano  

izpolnjevanje bistvenih zahtev glede na namen 

objekta kot jih za objekte določajo predpisi, ki urejajo 

graditev tovrstnih objektov.  

 

 

UTEMELJITEV 
 

(1) Objektivne okoliščine po ZUREP-u: 

 

– fizične lastnosti zemljišča, neprimerna parcelna struktura, pozidanost ali raba sosednjih zemljišč in druge omejujoče 

okoliščine v zvezi z lokacijo, na katere investitor ne more vplivati in onemogočajo izvedbo investicije, ali pa terjajo 

nesorazmerne stroške na strani investitorja ali občine. 

 

Objektivne okoliščine, ki so vzrok za dano pobudo za individualno odstopanje, so druge omejujoče okoliščine v zvezi z 

lokacijo, na katere investitor ne more vplivati in onemogočajo izvedbo investicije. 

 

Omejujoča okoliščina je povezana z (2) alinejo 11. člena PUP MOB (posebna merila za območja, za katera je predvidena 

izdelava občinskih podrobnih prostorskih načrtov), ki določa, da je na območju možna dozidava do največ 10 % tlorisa 

obstoječega objekta. Omenjeni člen določa: 

11. člen 

(posebna merila za območja, za katera je predvidena izdelava občinskih podrobnih prostorskih načrtov). 

 

Na območjih, ki so prikazana na kartah št. 3 in 4, so možni naslednji posegi: 

- rekonstrukcije, 

- dozidave do največ 10% * tlorisa obstoječega objekta, 

- odstranitev objektov in druga dela v zvezi s pripravo stavbnega zemljišča, 

- vzdrževanje objektov, 

- gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov. 

 

*  Opomba: Omejujoča okoliščina je označena s krepko pisavo in podčrtana. 

 

– nameravana uporaba gradbenih materialov ter tehničnih in tehnoloških rešitev, ki med pripravo in sprejetjem 

prostorskega izvedbenega akta niso bile poznane ali uporabljene, pa so ustrezne ali primernejše od predpisanih z vidika 

doseganja ciljev urejanja prostora, varstva okolja, učinkovite rabe energije ipd; 

 

Uporaba gradbenih materialov ter tehničnih in tehnoloških rešitev gradnje ne vpliva na spremembo lokacijskih pogojev. 

 

(2) Ne glede na prvi in drugi odstavek tega člena lahko občina dopusti odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev 

na obstoječih zakonito zgrajenih objektih na stavbnih zemljiščih tudi v primeru, če: 

- gre za rekonstrukcijo ali prizidavo obstoječega objekta, ki pomeni spremembo gabaritov, oblike, namembnosti ali 

zunanjega videza obstoječega objekta zaradi uskladitve z bistvenimi zahtevami, kot jih za objekte določajo predpisi, ki 

urejajo graditev; 

 

Gre za prizidavo objekta, ki pomeni spremembo tlorisnih gabaritov objekta. Prizidava ohranjanja višinske gabarite in 

namembnost objekta. Oblikovanje in zunanji videz prizidave bosta skladna z obstoječim objektom. Višinski gabariti, 

oblika, namembnost in zunanji videz prizidave bodo skladni z bistvenimi zahtevami, kot jih za objekte določajo predpisi, 

ki urejajo graditev. 

 

 



 
- Upoštevanje Tehnična smernica TSG-1-001:2019 Požarna varnost v stavbah 

Prizidava obstoječe servisne delavnice bo omogoča izboljšano upoštevanje tehnične smernice glede na požarno 

varnost v objektu. Požarna varnost je glede na dejavnost v objektu (servisne delavnice - avtomehanična delavnica) 

bistvenega pomena.   

  

S prizidavo objekta bo omogočeno izboljšano izpolnjevanje bistvenih zahtev glede na namen objekta kot jih za 

objekte določajo predpisi, ki urejajo graditev objektov. 

 

- Upoštevanje Tehnična smernica TSG-1-005 Zaščita pred hrupom v stavbah   

 

Prizidava bo omogoča izboljšano upoštevanje tehnične smernice glede na zaščito pred hrupom v stavbah. Zaščita 

pred hrupom  je glede na dejavnost v objektu (servisne delavnice - avtomehanična delavnica) bistvenega pomena.   

  

S prizidavo objekta bo omogočeno izboljšano izpolnjevanje bistvenih zahtev glede na namen objekta kot jih za 

objekte določajo predpisi, ki urejajo graditev objektov. 

 

- Upoštevane tudi Druge zahteve:  Evropski standardi vezani na delovni proces po standardih avtomobilske 

znamke 

 

Investitorjeva dejavnost je vezana na izboljševanje storitve skladno z zahtevami izboljšanih evropskih standardov 

storitev avtomobilskih znamk v prodaji. Veljavni standard kvalitete storitve avtomobilske znamke WV z dne 15. 11. 2019 

določa za servisni center določeno število servisnih mest oz. zaposlenih, izboljšavo delovnih pogojev na različnih 

delovnih mestih pregleda, diagnosticiranja in popravila vozil, ter varno, čisto in nehrupno okolje za sprejem in prisotnost 

strank v servisnih prostorih.   

  

Zahteva za delovne prostore:  

- večje število avtomobilskih dvigal oz delovnih mest,  - neposredna povezava delovnega mesta ob dvigalu za 

vozila z napravo za odvajanje in čiščenje izpušnih plinov,  - osvetlitev z naravno svetlobo za vsako delovno mesto 

ob dvigalu,   

- povezava z varnostnimi stikali ob vsakem delovnem mestu,  

- izboljšan položaj naprav za diagnosticiranje oz boljšo organizacijo delovnega prostora.   

  

Prav tako za servisni center določa recepcijski prostor za sprejem strank ob vozilu, ki naj omogoča:  

- Varno prisotnost stranke ob (hitrem) pregledu avtomobila  

- Svetlo in čisto atmosfero delovnega okolja  

- Nadzor klime v sprejemnici  

 

Separacijo prostora zaradi zmanjševanja hrupa v stavbi. 

 

S prizidavo objekta bo omogočeno izboljšano izpolnjevanje bistvenih zahtev glede na namen objekta kot jih za 

objekte določajo evropsko veljavni standardi avtomobilske znamke. 

 

(3) Individualno odstopanje je dopustno, če: 

– ni v nasprotju z javnim interesom in cilji prostorskega razvoja občine, 

 

Predlagano odstopanje ni v nasprotju z javnim interesom in ni v nasprotju s cilji prostorskega razvoja občine. Gre za 

poseg, ki je skladen z usmeritvami za razvoj dejavnosti v prostoru kot jih določa Odlok o spremembah in dopolnitvah 

prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana občine Maribor za območje mestne občine 

Maribor v letu 2000 zaradi urbanistične zasnove mesta Maribor (MUV 2/01), ki v točki 6.2.1 v odstavku (c) določa 

usmeritev za prostorski razvoj na način, da se širitev mesta izvaja na prostih površinah kot zapolnjevanje 

neizkoriščenega prostora mesta in zaokroževanje mestnega roba. 

 



 
Prav tako v točki 6.2.3. med usmeritvami za razvoj centralnih dejavnosti določa, da naj se zmanjša obseg centralnih 

dejavnost v primarnem mestnem središču in se dopolni centralne dejavnosti v drugih delih mesta ter da naj bo večji 

del javnih in centralnih funkcij lociran ob vpadnicah in na prometnih vozliščih teh cest. 

 

Obstoječa lokacija ustreza ciljem prostorskega razvoja občine, zato je smiselna širitev dejavnosti ob obstoječem objektu. 

 

– se z njim lahko doseže gradbeni namen prostorskega izvedbenega akta ob hkratnem upoštevanju drugih prostorskih 

izvedbenih 

 

S predlaganimi odstopanji od pogojev se lahko zagotovi skladnost z vsemi ostalimi prostorsko izvedbenimi pogoji 

prostorskega akta. Načrtovana gradna ne bo spreminjala videza območja. Gre za boljšo izrabo pogojev, nameravana 

gradnja pa ne bo spremenila načrtovanega videza območja, poslabšala bivalnih in delovnih razmer na njem in povzročila 

motečega vpliva na podobo naselja ali krajine, obstoječe parcele investitorja. Odmaknjenost od stanovanjskih predelov 

in skladnost načrtovane gradnje z obstoječim objektom zagotavljata, da ne bodo poslabšane bivalne in delovne razmere 

na območju, niti ne bo motečega vpliva na podobo naselja ali krajine. 

 

– ne zmanjšuje možnosti pozidave sosednjih zemljišč 

 

Odstopanje ne vpliva na možnosti pozidave sosednjih zemljišč. 

 

– ni v nasprotju s pravnimi režimi ali sprejetimi državnimi prostorskimi izvedbenimi akti. 

 

Odstopanje ni v nasprotju s pravnimi režimi ali sprejetimi državnimi prostorskimi izvedbenimi akti. 

 

 

MNENJE OBČINSKEGA URBANISTA 

Na podlagi pripravljenega Elaborata lokacijske preveritve lahko torej podam mnenje, potrditev lokacijske 

preveritve, ki izpolnjuje zakonsko predvidena pojasnila z utemeljitvami in v nadaljevanju s sprejetjem 

lokacijske preveritve na občinskem svetu, omogočimo načrtovano gradnjo prizidka k obstoječem zakonito 

zgrajenemu objektu. 

 

UTEMELJITEV ZAKLJUČKA 

 

Skladno s pojasnili Ministrstva za okolje in prostor (z dne 31. 5. 2018) se v primeru, ko se lokacijska 

preveritev izvaja zaradi dovolitve odstopanja od prostorskih izvedbenih aktov po 129. členu ZUerP-2, sklep 

o lokacijski preveritvi ne povzema v OPN (Opomba: v našem primeru Odlok PUP MB) in ga tudi ne 

spreminja. S sklepom o lokacijski preveritvi se investitorju, ki je dal pobudo, dovoli individualno odstopanje 

od prostorskih izvedbenih pogojev za namere izvedbe njegove gradbene namere brez spremembe OPN 

(Opomba: v našem primeru Odlok PUP MB).  

  

Omejujoča okoliščina je omejitev prizidave na 10% glede na površino obstoječe stavbe, zaradi česar 

investicija v prizidavo ni smotrna in ne omogoča razvoja investitorjeve dejavnosti skladno s sodobnimi 

tehnološkimi zahtevami.    



 
  

ZAKLJUČEK 

Vse predhodno zapisano in opisano v elaboratu LD je odgovorno ter strokovno utemeljeno in opredeljuje 

upravičenost želenega posega. Zato lahko podam pozitivno mnenje k pobudi za izvedbo lokacijske preveritve 

za namen individualnega odstopanja od določil izvedbenega prostorskega akta (za namen prizidave zakonito 

zgrajenega obstoječega objekta zaradi omejujočih okoliščin). 
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B. KRITERIJI ZA INDIVIDUALNA ODSTOPANJA OD PROSTORSKIH IZVEDBENIH POGOJEV  

kriterij   ocena skladnosti  

  DA  NE  Nima  
vpliva  

Odstopanja od PIP ne zahtevajo drugačne rabe 

prostora 
 X           

KRITERIJI DOPUSTNOSTI INDIVIDUALNIH ODSTOPANJ  

Skladnost z javnim interesom in cilji prostorskega 

razvoja občine.  
 X    

   

 

 

         

   

Možnosti pozidave sosednjih zemljišč so nezmanjšane.   X    

   

 

 

        

   

Skladnost z gradbenim namenom prostorskega 

izvedbenega akta.  

  

X    

   

 

 

        

   

Upoštevani so drugi prostorski izvedbeni pogoji.   X    

   

 

 

        

   

Gradnja ne spremeni načrtovanega videza območja.   X    

   

 

 

        

   

Gradnja ne poslabša bivalnih in delovnih razmer na 

območju.  
 X    

   

 

 

        

   

Gradnja ne povzroči motečega vpliva na podobo 

naselja ali krajine.  
 X    

   

 

 

        

   

Skladnost s pravnimi režimi ali sprejetimi državnimi 

prostorskimi izvedbenimi akti.  
 X             

   

KRITERIJI OBJEKTIVNIH OKOLIŠČIN – če ne gre za obstoječe zakonito zgrajene objekte na stavbnih zemljiščih  
  (izpolnjen mora biti vsaj en kriterij)  

gre za rekonstrukcijo ali prizidavo obstoječega 

objekta, ki pomeni spremembo gabaritov, oblike, 

namembnosti ali zunanjega videza obstoječega 

objekta zaradi uskladitve z bistvenimi zahtevami, kot 

jih za objekte določajo predpisi, ki urejajo graditev.  

 X              

     

 


