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I. TEKSTUALNI DEL 
1. UVODNA OBRAZLOŽITEV 

 

1.1 Namen in cilj lokacijske preveritve 

 
Investitor želi na območju občine Selnica ob Dravi realizirati gradnjo stanovanjske stavbe z 

garažo za lastne potrebe. 

 
Območje se ureja na osnovi Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Odlok o občinskem 

prostorskem načrtu občine Selnica ob Dravi( MUV 18/2017). Skladno z določili OPN je 

območje opredeljeno kot enota urejanja prostora z oznako S 14 (podrobne namenske rabe 

SS- stanovanjske površine, na delu parcele 173/54 k.o. Zgornja Selnica je namenska raba 

G-gozdna zemljišča, ki spada v enoto urejanja prostora K-388) 
EUP S 14 

NAMENSKA 
RABA 

SS 

 
Del parcele 174/54 k.o. Zgornja Selnica leži na območju gozdnih zemljišč. Na območje 

gozdnih zemljišč se z gradnjo ne bo posegalo. Predviden poseg se bo vršil na območje SS- 

stanovanjske površine. 

 
Slika 1: Izsek iz OPN (PNRP) s prikazom EUP S 14 , vir: geoprostor.net. 
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Investitor načrtuje gradnjo enostanovanjske stavbe za lastne potrebe. 

Namen lokacijske preveritve je znotraj območja LP preveritev in utemeljitev skladnosti 

individualnega odstopanja od prostorskih izvedbenih pogojev OPN, ki določajo pogoje za lego 

objekta glede na regulacijsko linijo na območju investitorjeve parcele. 

Investitor z lokacijsko preveritvijo predlaga, da se regulacijska linija iz kartografskega 

dela na območju parcele ukine in s tem dovoli individualno odstopanje od določil OPN, 

ki se nanašajo na prostorske izvedbene pogoje glede lege objekta na zemljišču (66. člen 

OPN) 

Elaborat lokacijske preveritve je izdelan na podlagi analize stanja prostora ter analize določil 

OPN. 

 
1.2 OBMOČJE OBDELAVE 

 
1.2.1 Širše območje 

 
Obravnavano območje se nahaja V Zgornji Selnici, Severno od Mariborske ceste. 

Slika 2: širše območje, vir: geoprostor. 
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1.2.2 Ožje območje 
 
Ožje območje obdelave obsega parcele številka: 

 
173/41 in del 173/54 k.o. Zgornja Selnica. 

 

Slika 3: izsek iz kartografskega dela OPN, vir: geoprostor.net 
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1.3 Opis obstoječega stanja 

 
Območje na severu meji na gozdne površine, na jugu in zahodu pa na individualne 
stanovanjske stavbe. Severo-vzhodno od obravnavane parcele je manjše območje 
nepozidanih zemljišč. 

 

Slika 4: pogled z juga- višinska razlika na območju dovoljene gradnje 

 

Slika 5: pogled na dovozno cesto 
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Slika 6: pogled s severnega dela parcele 

 
1.3.1 Sosednja zemljišča 

 
Skladno s sedmim odstavkom 131. člena ZUreP-2 občina o javni razgrnitvi pisno obvesti 

lastnike sosednjih zemljišč. 

Seznam sosednjih zemljišč, ki mejijo na obravnavane parcele: 

 
Parcelna številka Katastrska občina Lastnik zemljišča 

173/3 628-Zgornja Selnica zasebno 

173/23 628-Zgornja Selnica zasebno 

173/29 628-Zgornja Selnica zasebno 

173/38 628-Zgornja Selnica zasebno 

173/42 628-Zgornja Selnica zasebno 

173/35 628-Zgornja Selnica Občina Selnica 

173/53 628-Zgornja Selnica Občina Selnica 

173/55 628-Zgornja Selnica Občina Selnica 

81/32 628-Zgornja Selnica zasebno 

173/50 628-Zgornja Selnica Občina Selnica 

171/4 628-Zgornja Selnica Župnija Selnica ob Dravi 

171/7 628-Zgornja Selnica Župnija Selnica ob Dravi 
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Investicija posega na nekatera območja varovanih režimov, ki so navedena v nadaljevanju 

(smernice in pogoji bodo upoštevani pri izdelavi projektne dokumentacije za poseg v prostor): 

1.4 VAROVANA OBMOČJA IN OMEJITVE 

1.4.1. Plazljivo ogroženo območje 
Obravnavano območje leži na območju nevarnosti plazov. Potrebno je upoštevati 
zahteve iz geološkega poročila. 

 
Slika 7: geološka karta, vir: geoprostor.net 

 

1.4.2. Gozdna zemljišča 
Obravnavano območje leži v neposredni bližini gozdnih zemljišč. Zaradi ogroženosti 
pred možnostjo porušitve je potrebno upoštevati pogoje Zavoda za Gozdove Slovenije. 

 
 

Slika 8: območje gozdnega zemljišča, vir: geoprostor.net 
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1.4.3. Potresna nevarnost: 
Obravnavano območje se nahaja v VII. Stopnji potresne nevarnosti. Projektni pospešek 
tal znaša 0,100 g. 

 

Slika 9: prikaz potresne nevarnosti, vir: geoprostor.net 

 

 
2. UTEMELJITEV 

 
2.2 Navedba katastrskih občin in parcelnih številk, ki so povezane z območjem 

lokacijske preveritve 

Lokacijska preveritev se nanaša na parcele številka: 173/41 in del 173/54 obe k.o. Zgornja 
Selnica. Območje, ki je povezano z območjem lokacijske preveritve, prikazano kot izvorno 
območje, je prikazano v grafičnem delu elaborata LP. 

 
 

2.3 Seznam podatkovnih virov 

 
Prostorski informacijski sistem: dostop do podatkov o prostorskih aktih, MOP: 

- https://dokumenti- 
pis.mop.gov.si/javno/veljavni/O108I/index.html 

- E-geodetski podatki, GURS 
 
2.4 Seznam dodatne dokumentacije, ki je bila uporabljena pri izdelavi elaborata 

 
Pri izdelavi elaborata lokacijske preveritve je bila uporabljena sledeča razpoložljiva 
dokumentacija: 

 
- Odlok o občinskem prostorskem načrtu občine Selnica ob Dravi (medobčinski uradni vestnik. 
Št. 18/2017) 
- Zakon o urejanju prostora ZUreP-2 (Uradni list RS, št. 61/17); 
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- Priporočila za izvajanje lokacijske preveritve (MOP, 23.11.2018). 
 
2.5 Navedba namena v skladu s 127. členom ZUreP-2, za katerega se predlaga izvedba 

lokacijske preveritve 

Pravna podlaga 

 
Pravne podlage za predmetno lokacijsko preveritev : 

- ZUreP-2 – 127., 129., 131. 132. in 133. člen, ki določajo namen lokacijske preveritve, 
individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev, postopek, stroške, 
posledice in veljavnost lokacijske preveritve, 

- Občinski prostorski načrt občine Selnica ob Dravi 

 
 

Lokacijska preveritev je v skladu z drugo alinejo 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 129. členom ZUreP-2 omogoča občini, da v primeru objektivnih okoliščin 

z izvedbo lokacijske preveritve omogoči konkretno investicijsko namero s tem, da dopusti 

odstopanje od takšnega izvedbenega pogoja ali določi dodatne prostorske izvedbene 

pogoje. 

Odstopanja morajo biti še vedno skladna z osnovno namero prostorske izvedbene regulacije, 

ne smejo povzročati konfliktov v prostoru, temveč jih pravzaprav rešujejo, obenem pa 

predstavljajo korektiv prostorske regulacije. 

Investitor zaradi objektivnih okoliščin iz 1. in 2. alineje drugega odstavka 129. člena ZUreP- 

2 (podrobneje bodo pojasnjeni v nadaljevanju elaborata) ne more zadostiti prostorskim 

izvedbenim pogojem iz OPN za enoto urejanja prostora. 

Objektivne okoliščine, skladno s 129.členom, zaradi katerih investitor ne more zadostiti 

prostorskim izvedbenim pogojem iz PUP so: 

- pozidanost in 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 in občine, 

- 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, 

Občina lahko v skladu s prvo in drugo alinejo 2. odstavka 129.člena ZUreP-2 dopusti 

odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev zaradi pozidanosti, rabe sosednjih zemljišč, 

nesorazmernih stroškov ter nameravane uporabe 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. 

 
Odstop od navedenih pogojev pomeni manjše odstopanje od prostorskih izvedbenih 

pogojev, saj se s predlaganim odstopanjem ne spreminjajo drugi pogoji v EUP S 14, 
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niti se ne spreminja podrobna namenska raba prostora. Gre za uskladitev prostorskih 

izvedbenih pogojev glede lege objekta na zemljišču. Zaradi plazovitosti terena in 

višinske raznolikosti terena je smiselno umestiti objekt na ravninski del parcele s 

čimer se zagotovi stabilnost in varnost objekta. 

 
 

3. PODROBNA UTEMELJITEV NAMENA LOKACIJSKE PREVERITVE 
 

3.1 Navedba lokacijskih preveritev, ki so bile na obravnavanem območju izvedene po 

zadnji posodobitvi veljavnega izvedbenega akta 

Na obravnavanem območju ni bilo izvedene lokacijske preveritve. 
 
3.2 Navedba veljavnih prostorskih izvedbenih pogojev na območju lokacijske 

preveritve – izvleček 

Na območju obdelave veljajo določila Odloka o Občinskem prostorskem načrtu občine Selnica 
ob Dravi (medobčinski uradni vestnik. Št. 18/2017) 
Skladno z določili OPN je območje opredeljeno kot enota urejanja prostora z oznako S-14 

(namenske rabe S – območja stanovanj) 

Izdelan je izvleček relativnih določil iz odloka OPN – izvedbeni del, ki povzema splošne in 

podrobne izvedbene pogoje, ki veljajo za območje lokacijske preveritve: 

 
54. člen (območja stavbnih zemljiščih) 

(1) Na celem območju občine so na stavbnih zemljiščih v skladu z določili tega odloka ali če 

drugi predpisi ali veljavni podrobnejši prostorski akti ne določajo drugače, dopustne še 

naslednje gradnje in posegi: 
– gradnja novega objekta – dozidava in nadzidava, 

– rekonstrukcija objekta, 

– sprememba namembnosti objekta, 

– vzdrževanje objekta. 

(2) Dozidava, nadzidava, rekonstrukcija in vzdrževanje legalno zgrajenih objektov, v katerih 

se izvaja dejavnost, ki ni dopustna na predmetni podrobnejši namenski rabi, je dopustna le 

v okviru pripadajoče gradbene parcele in pod pogojem, da vplivi na okolje ne presegajo 

dovoljenih vrednosti za predmetno območje. (3) Ne glede na prvi odstavek je na Ao gradnja 

samostojnega novega stanovanjskega objekta, ki ni za potrebe kmetije, dopustna le kot 

nadomestna gradnja dotrajanega in predhodno porušenega objekta. Površina 

nadomestnega objekta lahko presega bruto tlorisno površino porušenega za 10%. 

SKLADNO: Objekt bo novogradnja stanovanjske stavbe. 

 
 

SS - STANOVANJSKE POVRŠINE S SPREMLJAJOČIMI DEJAVNOSTMI 

 
DOPUSTNE DEJAVNOSTI 

– bivanje 

– trgovina na drobno, razen z motornimi vozili; trgovina z motornimi vozili in 

popravila motornih vozil (razen trgovina na debelo); posredništvo; 

– dejavnosti družbene infrastrukture; 

– gostinska dejavnost (le penzion, gostišče, prenočišče, oddajanje zasebnih sob 
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gostom, dejavnost strežbe in pijač); 

– storitvena dejavnost; 

– poslovne, 

– kmetijstvo in dopolnilne dejavnosti na kmetiji le v okviru obstoječih kmetij. 

Pogojno: 

- druge dejavnosti malega gospodarstva: da so v skladu z drugimi določili 

odloka, da ne potrebujejo stacionarnih parkirnih površin za tovorna vozila, 

avtobuse ali gradbene stroje na predmetnih površinah in imajo vplive omejene 

na dopustno raven za stanovanjsko območje. 

- občasno ali stalno bivanje ostarelih, otrok, študentov in drugih socialnih skupin 

DOPUSTNI OBJEKTI 

– eno in dvostanovanjske stavbe prostostoječe ali v nizu ter večstanovanjske v 

skladu z drugimi določili odloka in grafičnimi prikazi, 

– stavbe družbene infrastrukture, 

– trgovske, gostinske (stavbe za kratkotrajno nastanitev le penzion, gostišče, 

prenočišče, oddajanje zasebnih sob gostom, stavbe za dejavnost strežbe in 

pijač oz. gostilne, restavracije in točilnice ter druge), stavbe za storitvene in 

poslovne dejavnosti in za malo gospodarstvo, 

– garažne stavbe, 

– bencinski servisi, 

– nestanovanjske kmetijske stavbe samo v okviru obstoječih kmetij, 

– stavbe za opravljanje verskih obredov, kulturni spomeniki, objekti za šport, 

rekreacijo in drugi objekti za prosti čas 

SKLADNO: Objekt bo namenjen bivanju. 

VELIKOSTI STAVB IN GRADBENE PARCELE 

– eno in dvostanovanjske stavbe prostostoječe ali v nizu: veljajo pogoji EP in EN 

določeni v okviru dopustne tipologije stanovanjskih stavb, 

– stavbe družbene infrastrukture: višina 14 m, FZ 0,8, DZP 20%, 

– trgovske, gostinske (stavbe za kratkotrajno nastanitev le penzion, gostišče, 

prenočišče, oddajanje zasebnih sob gostom, stavbe za dejavnost strežbe in 

pijač oz. gostilne, restavracije in točilnice ter druge), stavbe za storitvene in 

poslovne dejavnosti in za malo gospodarstvo: BTP do 150 m2 

, višino enako kot je določeno za EP, FZ 0,5 , DZP 25%, gradbena parcela max 1.500m2, 

– garažne stavbe so pritlične, za večstanovanjske in nestanovanjske stavbe so 

dopustne max v dveh etažah, 

– nestanovanjske kmetijske stavbe: veljajo velikosti kot so določene za na 

površinah SK. 

SKLADNO: Objekt bo prostostoječa enostanovanjska stavba. 
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65. člen 

(tipologija stanovanjskih stavb) 

 
(1) Dopustne tipologije stanovanjskih stavb so za območja podrobnejše namenske rabe 

določene v predhodnem členu in dodatno ali drugače v podrobnejših PIP. Na karti št. 5. 

izvedbenega dela OPN so prikazana samo območja z dopustnimi različnimi tipologijami 

stanovanjskih stavb. 

(2) Velikosti dopustnih stanovanjskih stavb in pripadajočih gradbenih parcel na različnih 

površinah PNRP: 

Stanovanjske stavbe 

Stavbe Višina max FZ DZP VELIKOST GRADBENE 

PARCELE m2 

 AV RO MAX MIN  

EP P+1+M P+1+M 0,5 25 400-1000 

 oz. 10 oz. 10    

 m m ali    

  P+1+T    

  oz. 9 m    

EN P+1+M P+1+M 0,6 20 MIN. 300 

 oz. 10 oz. 10    

 m m ali    

  P+1+T    

  oz. 9 m    

VV P+1+M P+1+M 0,6 30  

 oz. 12 oz. 12   

 m m ali   

  P+1+T   

  oz. 11   

  m   

VB,VS P+3+M P+3+M 0,7 30  

 oz. 17 oz. 17   

 m m ali   

  P+3+T   

  oz. 16   

  m   

 
 

(3) Večstanovanjske stavbe so izjemoma dopustne tudi z lego in odmiki kot so s tem 
odlokom določeni za večstanovanjske stavbe: – na površinah SS samo z enako višino, FZ in 
DZP kot je določeno za EP in – na lokacijah, kjer so z odlokom dopustni višji gabariti. 

 
SKLADNO: V projektu bo določena maksimalna velikost gradbene parcele-1000 m2. 
Na podlagi velikosti gradbene parcele bo faktor zazidanosti 0,24. delež zelenih površin 
bo 0,62. 
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66. člen (lega objektov) 

 
(1) Pri umeščanju objektov v prostor se prednostno upoštevajo regulacijske črte, kadar so 
določene v kartografskem delu OPN. (2) V primerih, ko niso določene regulacijske črte in ta 
odlok v drugih členih ne določa drugače, morajo biti nove stavbe (etaže nad terenom in pod 
terenom) z višino do 10 m (merjeno od najnižje točke terena ob stavbi do najvišje točke na 
strehi) oddaljene od meje sosednjih zemljišč najmanj 4,00 m, enostavni in nezahtevni objekti 
pa najmanj 2,00 m. (3) Na legalno zgrajenih objektih na območju z manjšim odmikom od 
sosednje meje kot je predhodno določen, so ob upoštevanju ostalih določil odloka brez 
soglasja soseda dopustne le spremembe namembnosti in rekonstrukcije. V EUP KO-186 so 
za objekte zgrajene do leta 1992 dopustni manjši odmiki od predhodno določenih brez soglasja 
soseda, če so ti min 2,5 m od sosednje parcelne meje . (4) V primeru nadomestne gradnje, v 
kolikor ne sega v območja varstvenih pasov in varovanih območij, se lahko ohranijo odmiki od 
parcelne meje in višina objekta ob njej v obsegu in dimenzijah odstranjenega objekta. V 
primeru večje novogradnje se upoštevajo določila tega odloka. (5) Odmiki dopustnih stavb 
višjih od 10 m so enaki najmanj polovici njihove višine. (6) Na območjih podrobnejše namenske 
rabe IG morajo biti nove stavbe od meja sosednjih zemljišč oddaljene najmanj 5,00 m. (7) 
Objekti gospodarske javne infrastrukture se lahko gradijo do meje sosednjih zemljiških parcel, 
razen če s tem odlokom ni določeno drugače. (8) Novi objekti se načrtujejo od obstoječega 
gozdnega roba v odmiku ene drevesne višine odraslega gozda ali manj v soglasju z NUP. (9) 
Odmiki manipulacijskih in parkirnih površin dopustnih nestanovanjskih stavb in objektov ter za 
potrebe dejavnosti lociranih v pretežno stanovanjskih stavbah so minimalno 2 m od parcelne 
meje soseda mejaša. 

(10) Vsi odmiki določeni v tem členu so lahko (še)manjši s soglasjem lastnika ali upravljavca 
sosednje zemljiške parcele. Odmik se meri od najbolj izpostavljenih delov stavbe (balkoni, 
napušči,nadstreški itd.). 
NESKLADNO: Podlaga za lokacijsko preveritev je odstopanje od lege objekta na parceli. 

 
 

67. člen (velikosti objektov) 

(1)Tlorisni gabariti: 
– Objekti oblikovani po avtohtonih vzorcih imajo pravokotni tloris, v obliki črke »L« in »T«, z 
minimalnim razmerjem stranic 1: 1,4. Dopustni so tudi izzidki ter »izrezi – odvzemi« iz 
volumna stavbe. Oblika tlorisa in razmerje stranic ne velja za objekte z (končno – 
načrtovano) bruto tlorisno površino nad 300 m2 (oz. z večjimi dimenzijami od 10 m x 30 m). 
– Pri dopustnemu različnemu oblikovanju so tlorisi lahko različnih oblik oz. različno 
sestavljeni. 
Višinski gabariti – V višino stavbe se ne upoštevajo strojnice in podobni elementi na strehi v 
skupni površini do 30% površine etaže pod streho. 
– Polne – netransparentne ograje nad ravno streho se upoštevajo pri višini stavb. – Kleti kot 

so določene s tem odlokom so dopustne pri vseh objektih v skladu z ostalimi določili odloka. 

– V primerih etažnosti P+1+M in P+1+T za EP, EN in VV ter P+3+M ali P+3+T za VB in VS 
je nulta kota pritličja max 0,40 m iz nivoja terena. 
– Vkopane uvozne rampe v kletne prostora v širini do 6 m pri EP, EN in VV ter 8 m pri VB in 
VS se ne upoštevajo pri dopustni višini objekta. 
– Dopustna je izvedba medetažnih stavb v okviru določenih maksimalnih višin za 

posamezno vrsto stavb. 
– Ob upoštevanju drugih pogojev odloka so dopustni višji gabariti glede na določene v 64., 

65. in 67. členu za max 3 m za stanovanjske stavbe in stavbe družbene infrastrukture ob 
obstoječih in na novo vzpostavljenih javnih površinah (trg, ploščad v velikosti nad 200 m2 ) 
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ali v križiščih državnih in lokalnih cest z drugimi kategoriziranimi prometnimi površinami na 

območjih SS, SK in CU. 
SKLADNO: Objekt bo etažnosti K+P+1. Objekt bo oblikovan pod pogoji različnega 

oblikovanja objektov. Klet bo izvedena v skladu z pogoji iz 4. člena tega odloka. 
 

69. člen (oblikovanje objektov) 

 
V grafičnem delu izvedbenega dela akta na karti št. 5 so prikazana stavbna zemljišča, kjer je 
določeno oblikovanje objektov po avtohtonih vzorcih. Izven teh območij je dopustno različno 
oblikovanje objektov. (2) Na območjih in objektih varstva kulturne dediščine se objekti 
oblikujejo po avtohtonih vzorcih ne glede na velikost objektov in v skladu s pogoji NUP. V 
skladu s pogoji NUP se lahko določijo tudi odstopanja ali drugačno oblikovanje. (3) Strehe – 

Oblikovanje stavb po avtohtonih vzorcih: − strehe so simetrične dvokapnice z min. naklonom 

30º, prilagojene dopustnim tlorisom − z ali brez čopov, − kritina je opečne, črne, sive ali druge 

temne barve, − smer glavnega slemena je vzporedna z daljšo stranico stavbe. Na terenih v 

naklonu je vzporedna s plastnicami. V primeru lege med stavbami je enaka kot jo imajo strehe 
sosednjih stavb v smeri daljše stranice. Če so smeri njihovih slemen različne se določi 

prevladujoča smer slemen stavb v ulici ali radiju do 100 m; − do 30% površine strehe v 

pravokotni projekciji je dopustno oblikovati drugače z drugimi oblikami streh, naklonov ali/in 
različnih odprtin na strehi za okna, vrata, ipd., hkrati pa drugačno oblikovanje ne sme presegati 

30% površine posamezne strešine dvokapne strehe; − okna v ravnini strehe se ne upoštevajo 

v dopusten procent odstopanja. – Različno oblikovanje stavb: – strehe so ravne, enokapnice, 
z blagim naklonom, polkrožne, večkapne, ipd.; – pri EP in EN so šotoraste strehe z maksimalno 
višino 4 m dopustne le neposredno nad pritlično etažo; – kritina je iz različnih materialov in 
barv; – dopustne so različne odprtine za okna, vrata ipd. (4) Fasade – Fasade so v pastelnih 
in svetlih barvnih tonih. Z drugimi barvami jih je dopustno kombinirati do 1/3 površine 

posamezne fasade. − Dopustna je izvedba fasad tudi iz drugih naravnih materialov (les, 
kamen, opeka, steklo itd.). (5) Glavne vhode v nove objekte družbene infrastrukture se locira 
s strani pomembnejših prometnih površin. (6) Ob kategoriziranih cestah se upravne dele in 
fasade proizvodnih oz. gospodarskih objektov oblikovno izpostavi in nadgradi. (7) Ne glede na 
predhodna določila na območjih avtohtonega oblikovanja stavb je dopustno: - obstoječe 
objekte pri dozidavi, nadzidavi in rekonstrukciji prilagoditi obstoječemu oblikovanju in - objekte 
različnih namembnosti in večjih dimenzij (nad 10 m x 30 m ali bruto tlorisno površino nad 300 
m2 ) oblikovati različno. 
(1) Pri določanju velikosti gradbenih parcel se upošteva: 

– namembnost in velikost objektov, poteke komunalnih vodov in druge omejitve rabe prostora, 
– lokacijske pogoje (dovozi in dostopi, intervencijske poti, mirujoči promet, zelene površine), 

– z drugimi veljavnimi predpisi določene pogoje za gradnjo in posege v prostor. 
(2) Del potreb ne stanovanjskega in večstanovanjskega objekta (parkiranje, otroško igrišče 
ipd.) je dopustno zagotavljati na drugem stavbnem zemljišču v soglasju z njegovim lastnikom 
ali upravljavcem. 
(3) Minimalna širina gradbene parcele za enodružinsko prostostoječo stanovanjsko gradnjo je 

14 m. 

(4) Določene velikosti gradbenih parcel v tem odloku lahko odstopajo za +/-15%. Večje 
velikosti so dopustne, če je preostanek deljene zemljiške parcele premajhen za oblikovanje 
nove parcele za gradnjo po določilih odloka. 

 
SKLADNO: Objekt bo oblikovan kot prostostoječa stanovanjska stavba pod pogoji 
različnega oblikovanja: streha objekta bo ravna, fasada je predvidena v pastelnih, 
zemeljskih barvah in bo poenotena z odtenki okoliškega gozda, s čimer se ne bo 
spreminjala podoba naselja. 
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3.3. OBRAZLOŽITEV in UTEMELJITEV ODSTOPANJ 
 

Lokacijska preveritev za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev se 
nanaša na gradnjo enostanovanjske stavbe, na parcelah 173/41 in del parcele 173/54 
k.o. Zgornja Selnica. 
Na parcelah 173/41 in del 173/54 k.o. Zgornja Selnica namerava lastnik na SZ delu 
parcele zgraditi stanovanjsko stavbo. V specifičnem primeru gre za odstopanja od lege 
objekta, ki jo določa gradbena meja. 
Z lokacijsko preveritvijo se predlaga, da se za izpolnitev gradbenega namena 
prostorskega izvedbenega akta na navedenih parcelah, dovoli individualno odstopanje 
od določil v: 

- 66. člen (lega objektov): 
Pri umeščanju objektov v prostor se prednostno upoštevajo regulacijske črte, kadar so 
določene v kartografskem delu OPN. (2) V primerih, ko niso določene regulacijske črte in ta 
odlok v drugih členih ne določa drugače, morajo biti nove stavbe (etaže nad terenom in pod 
terenom) z višino do 10 m (merjeno od najnižje točke terena ob stavbi do najvišje točke na 
strehi) oddaljene od meje sosednjih zemljišč najmanj 4,00 m, enostavni in nezahtevni objekti 
pa najmanj 2,00 m. 
Na parcelah s parcelno številko 173/41 in del 173/54 k.o. Zgornja Selnica se zaradi 

značilnosti terena predlaga ukinitev gradbene meje. Ostala določila in pogoji ostajajo 

enaki. 

Dopustna odstopanja so smiselna in se nanašajo na 2 odstavek 129. člena ZUREP-2 , 

(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). Po javno dostopnih podatkih se parcela nahaja na plazovitem 

in erozijskem območju. Na podlagi tega je bilo na ogledu terena ugotovljeno, da je 
edino severni del parcele za gradnjo tehnično in stroškovno utemeljen. Teren na 
območju predvidene gradnje izven območja platoja vpada približno 20 stopinj proti 
jugu, kar glede na fizične lastnosti terena predstavlja neprimerno območje za gradnjo. 
Ukinitev gradbene meje in predvidena umestitev objekta ne bo spreminjala podobe 
naselja. Veduta in značilnost naselja se ohranjata, saj obravnavano območje zakrivajo 
obstoječi objekti ob vpadnici v naselje. Višina objekta je prilagojena okoliškim 
objektom. Z določeno gradbeno linijo se na konkretnem območju ne regulira večje 
zazidalne ureditve naselja, ker se območje zazidave zaključuje. Gradbena meja, 
določena v prostorskem aktu ni bila prepoznana kot ustrezna za umeščanje objekta 
na obravnavani parceli. Smiselna bi bila v primeru ravnega terena in v kolikor gledamo 
parcelo zgolj dvodimenzionalno. 
Cesta, ki vodi do objekta primarno zagotavlja dostop do objektov na območju ter ne 
predstavlja poti, ki bi narekovala ulično zazidavo. S predvidenim posegom bo hkrati 
rešeno odvodnjavanje dovoza, ki je trenutno neustrezno rešena in predstavlja grožnjo 
nižje ležečim objektom (plaz, zalitje ob hipnih padavinah, ki so v zadnjem času na 
območju pogoste.) 
Individualno odstopanje od izvedbenega pogoja se predlaga z namenom zagotovitve 
ustreznejših pogojev za gradnjo. Na podlagi omejujoče okoliščine v zvezi z značilnostjo 
terena, na katero investitor ne more vplivati, se predlaga odstopanje od določil lege 
objekta na zemljišču. 
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Slika 10: obstoječe stanje z vrisano gradbeno mejo 

 

 
Slika11: situacija novega stanja- ukinitev gradbene meje 
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Slika12: Umestitev objekta z upoštevanjem gradbene meje. V tem primeru bi bila nujna 
postavitev visokega opornega zidu, ki predstavlja neprimerno tehnično in stroškovno rešitev 
prav tako pa predstavlja grožnjo za nižje ležeče objekte. 

 

 
Slika 13: Predlagana umestitev objekta z ukinitvijo gradbene meje, umik od nižje ležečih 

objektov. 
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14. V okolici se na območju SS že pojavljajo podolgovati objekti. 

 

Slika 15: obravnavano območje v ozadju naselja, spredaj dominante v prostoru. 
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Slika 16,17: V ospredju ob vpadnici so umeščeni visoki objekti(cerkev, stanovanjski bloki, ki 

zastirajo poglede na obravnavano parcelo) 

 
Individualno odstopanje ne zahteva drugačne podrobne namenske rabe prostora. 

 
Obravnavano območje je opredeljeno kot stavbno zemljišče (SS – območja stanovanj). 
Nameravani poseg ni v nasprotju z javnim interesom in cilji prostorskega razvoja občine. S 
posegom se ne bo spreminjalo namenske rabe prostora. 

 

3.4 Pogoji, ki so izpolnjeni za pristop k LP (4.odstavek 129.člena) 
 

3.4.1 Javni interesi in cilji prostorskega razvoja občine 

 
Javni interes in cilj prostorskega razvoja občine je določen v strateške delu OPN Selnica ob 

Dravi. Individualno odstopanje ni v nasprotju z javnim interesom. Predvidena je gradnja 

stanovanjske stavbe, ki bo umeščena v območje stanovanjskih objektov. Prav tako ni v 

nasprotju s cilji prostorskega razvoja občine saj zagotavlja uravnoteženo in racionalno rabo 

prostora. 

Iz navedenega izhaja, da je izpolnjen pogoj iz 1. alineja četrtega odstavka 129. člena 

ZUreP-2. 
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3.4.2 Gradbeni namen prostorskega izvedbenega akta 

 
Gradnja enostanovanjske stavbe je skladna s podrobno namensko rabo prostora v OPN. 
S predlaganim odstopanjem in hkrati ob upoštevanju drugih prostorskih izvedbenih pogojev, 

se doseže gradbeni namen. Objekt ne bo spreminjal videza naselja, saj objekt v prostoru s 

predvideno umestitvijo in podobo ne bo zaznaven. Veduta naselja se z novim objektom ne bo 

spreminjala, lokacijo predvidene gradnje namreč zastirajo visoki objekti, ki so umeščene ob 

vpadnici(cerkev, stanovanjski bloki in drugi objekti). Predlagana rešitev ne bo poslabšala 

bivalnih razmer v okolici in ne bo povzročila negativnega vpliva na podobo naselja. S svojo 

umestitvijo in odmikom od sosednjih objektov bo zagotovila boljše bivalne pogoje nižje ležečim 

sosednjim objektom. 

Iz navedenega izhaja, da je izpolnjen pogoj iz 2. alineje četrtega odstavka 129. člena 

ZUreP-2. 

 

3.4.3 Vpliv nameravanega posega na možnost pozidave sosednjih zemljišč 

 
Individualno odstopanje se nanaša na zemljišča, ki so v lasti investitorja in nimajo negativnega 
vpliva na druga območja in druge predvidene načrtovane ureditve, ki so izven območja 
investitorja. Trenutno neustrezna postavitev gradbene linije in morebitna umestitev objekta z 
upoštevanjem le te, bi lahko ogrozila nižje ležeče objekte kar je razvidno iz prerezov na sliki 12 

in sliki 13. 

Iz navedenega izhaja, da je izpolnjen pogoj iz 3. alineje četrtega odstavka 129. člena 

ZUreP-2. 

3.4.4 Pravni režimi in sprejeti državni prostorski izvedbeni akti 

 
Na območju LP ni sprejetih državnih prostorskih izvedbenih aktov in dodatnih pravnih režimov. 

Pravni režimi, ki veljajo na območju, so bili upoštevani pri izdelavi OPN in bodo upoštevani v 

DGD projektni dokumentaciji. 
 

Iz navedenega izhaja, da je izpolnjen pogoj iz 4. alineje četrtega odstavka 129. člena 

ZUreP-2. 
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  Pridobljena mnenja: 
 
- Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana,  
  350-65/2022-2, 4.4.2022 

-Zavod za gozdove Slovenije, območna enota Maribor, Tyrševa 15, 2000 Maribor,  

Št. 3407-84/2022-2, 4.5.2022 

-Skupna občinska uprava Maribor, Ulica heroja Tomšiča, 2000 Maribor, 3503-    

22/2022-3, 4.5.2022 

  - Mnenje občinskega urbanista 

- Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, Dunajska     cesta 48, 
 1000 Ljubljana, Št. 35038-82/2022-2550-11, 20.6.2022 
 
- Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Mariborska cesta 88, 3000 Celje                    

Št.35028-44/2022-2, 1.7.2022 
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