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Na podlagi 132. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list 
RS, št. 61/17) in 16. člena Statuta Občine Selnica ob Dravi – ura-
dno prečiščeno besedilo UPB1 (Medobčinski uradni vestnik, št. 
35/17) je Občinski svet Občine Selnica ob Dravi na 4. redni seji, 
dne 14. marca 2019, sprejel

O D L O K
o določitvi nadomestila stroškov lokacijske preveritve v 

občini Selnica ob Dravi

1. člen 
(vsebina odloka)

Odlok določa višino in plačilo stroškov lokacijske preveritve, 
ki jih Občina Selnica ob Dravi zaračuna investitorju oziroma po-
budniku, razen če je investitor oziroma pobudnik Občina Selnica 
ob Dravi, kot nadomestilo stroškov, ki nastanejo v postopku lo-
kacijske preveritve.

2. člen 
(nadomestilo stroškov lokacijske preveritve)

(1) Stroški za posamezno lokacijsko preveritev znašajo:
– za določanje obsega stavbnega zemljišča pri posamični 

poselitvi 1.000 evrov,
– za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih 

pogojev: za manj zahtevne in zahtevne objekte 2.500 
evrov, za enostavne in nezahtevne objekte 1.000 evrov,

– za omogočanje začasne rabe prostora 1.500 evrov. 
(2) Zavezanec za plačilo nadomestila stroškov je pobudnik za 

izvedbo postopka lokacijske preveritve. 
(3) Obveznost plačila nadomestila stroškov lokacijske preve-

ritve nastane takrat, ko zavezanec prejme sklep o plačilu. 
Plačilo nadomestila stroškov je pogoj za obravnavo ela-
borata lokacijske preveritve in izdajo sklepa o lokacijski 
preveritvi. Potrditev lokacijske preveritve je pristojnost 
občinskega sveta, zato plačilo nadomestila stroškov zago-
tavlja obravnavo, ne pa tudi potrditve lokacijske preveritve 
na občinskem svetu.

(4) Stroškov postopka lokacijske preveritve ni potrebno po-
ravnati, če je lokacijska preveritev potrebna zaradi očitnih 
pisnih, računskih in tehničnih napak v tekstualnem ali gra-
fičnem delu občinskega prostorskega izvedbenega akta.

(5) V primeru prekinitve postopka ali umika vloge, pobudnik 
ni upravičen do vračila plačanega nadomestila stroškov lo-
kacijske preveritve.

3. člen 
(začetek veljavnosti)

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Medobčinskem 
uradnem vestniku.
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