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ODGOVORI IN VPRAŠANJA ZA OUP, 3. letnik (GRA-UNI) 
 
1. Trije faktorji od katerih je odvisna potreba zemljišč za kritje potreb po prehrani prebivalstva + dva 
faktorja od katerih je v določenem mestu (naselju) odvisna potreba po površini stavbnih zemljišč? 
- število prebivalcev 
- njihove prehrambene navade 
- produktivnost kmetijstva (rodovitna tla, ..) 
- stopnja samooskrbe prebivalstva  
- stopnja mednarodne delitve na področju prehrane prebivalstava 
_______ 
- število prebivalcev 
- njihov prostorski standart 
- FIZ – faktor izrabe zemljišč 
 
2. Ukrepi varstva kmetijskih zemljišč? 
- prepoved spreminjana kmetijskih zemljišč v stavbna 
- plačilo odškodnine za spremembo namembnosti kmetijskih zemljišč (po novem zakonu tega ni več, ampak 
obstaja izjema pri katerih je možno spremeniti kmetijska v stavbna, v najboljših, v kolikor nimamo druge 
možnosti oz. so druge možnosti slabše) 
 
 
3. Na kakšen način lahko na določeni gradbeni parceli večamo faktor izrabe zemljišča? 
- enako zemljišče, večamo število etaž 
- enako zemljišče, enako število etaž, večamo tloris 
- oboje hkrati 
 
4. Kaj pomeni načelo hierarhičnosti na področju prostorskega planiranja? 
Plani, ki se spreminjajo za ožje teritorialno območje in za krajše časovno obdobje; usklajeni s plani, ki so se 
spreminjali za malo širše teritorialno območje in za daljše časovno obdobje. Območja: republika, lokalna 
skupnost, naselja, … časovno območje: dolgoročni, srednjeročni, PIA 
 
5. Med prostorske izvedbene akte štejemo? 
- PSDPO – prostorske sestavine dolgoročnega plana občine 
- PSSPO – prostorske sestavine srednjeročnega plana občine 
- PIN – prostorski izvedeni načrt 
- PUP – prostorski ureditveni pogoji 
 
6. Katere prostorske sestavine dolgoročnih družbenih planov na nivoju lokalne skupnosti in 
(konkretnega) naselja smo morali sprejeti? 
a)pred izdelavo in sprejemom odloka o zazidalnem načrtu 
PIN urbanistična zasnova naselja (o zaokroženju prostorske in funkcionalne celote, zaporednost širitve oz. 
prenove naselja, usmeritve za ureditev prostora za obrambo in družbeno zaščito) 
b) pred izdelavo in sprejemom odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območja izven ureditvenih območij 
naselja 
PUP ureditveno območje naselja, prikaz obveznih prostorskih sestavin 
 
7. Na katerih stavbnih zemljiščih obstaja predkupna pravica in kdo jo lahko uresničuje (izvaja)? 
Na tistih nezazidanih stavbnih zemljiščih, kjer je sprejet PIN. Ta zemljišča so: javna infrastruktura, potrebe po 
zdravstvu, socialni varnosti, šolstvu, znanosti, kulturi, športu in javne uprave, socialnih stanovanj in objektov za 
potrebe obrambe. Uresničuje jih predkupni upravičenec – lokalna skupnost (občina, pristojni občinski organ), 
država (vlada).  
 
8. V katerih primerih si pri postopku razlastitve javna korist ugotavlja z odločno o ugotovitvi javne koristi 
in kaj ta odločba dejansko ugotavlja? 
Pogoji za uvedbo postopka so: poseg na nepremičnino je v javno korist, ukrep razlastitve je nujen (za dosego 
javne koristi ni na razpolago boljše nepremičnine), javna korist (razlastitvenega namena) je v sorazmerju s 
posegom v zasebno lastnino? 
 
9. Stopnja urbanizacije – povej, opiši? 
Stopnja urbanizacije izražamo z deležem prebivalstva, ki živi v mestih. 
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Stopnja koncentracije izražamo z deležem prebivalstva, ki živi v večjih mestih (več kot 100.000 prebivalcev) 
 
10. Naštej kako se kaže v Slo hipourbanizacija + stvari disperzijske poselitve? 
- veliko število majhnih naselji in s tem posledično večji stroški komunalnega opremljanja 
- veliko število dnevnih migracij in s tem veliko število izgubljenih ur 
- majhna mesta, do 1000 prebivalcev ne bodo imela nikoli značaja mestnih naselji 
Disperzijska poselitev 
- manjši pritisk na stanovanja v mestih in posledično zmanjšanje potreb po pretvarjanju kmetijskih v stavbna 
zemljišča 
- veruje se kulturna podoba pokrajine s tem, da se obdeluje določen obseg kmetijskih zemljišč, ki se sicer ne bi. 
 
11. Kaj je urbani sistem? 
Je rezultat naselbinske politike, ki jo usmerja država. Razvoja naselij ne prepuščamo stihiji, saj le-ta 
predstavljajo eno od gibal razvoja vsake družbe. Naselbinska politika lahko izbira med tremi možnostmi: 
- koncentracija 
- močna dekoncentracija 
- dekoncentrirana koncentracija (Slo) 
 
12. Višina odškodnine za spremembo namembnosti kmetijskih zemljišč? 
Obstajajo izjema za katere ni potrebno plačati (objekti javne infrastrukture in gradnja javnega dobra), drugače 
pa: vrednost točk * število točk * velikost (površina) objekta. Članice EU tega člena ustave nimajo. 
 
13. Gostota naselitve in faktor izrabe zemljišča? 
Enako zemljišče, večamo število etaž (6-7 etaž, več ni smiselno, saj se z večanjem etaž, veča tudi potreba po 
parkirnih prostorih in zelenicah, …), enako zemljišče, enako število etaž, večamo tloris, oboje hkrati. 
 
14. Kaj bi bilo, če bi stanovanjsko gradnjo narekoval samo trg ali pa samo plan? 
Trg – vsak si poišče sebi ustrezno možnost lokacije za stanovanje, glede na svoje značilnosti – anarhija 
Plan – ostaneš brez kakršne koli možnosti izbire, na občini ti povejo kje boš živel, kdaj, kako, kdo 
 
15. PIN – naštej? 
zazidalni, ureditveni, lokacijski načrt 
 
16. Razlika med PIN-om in PUP-om? 
PIN – uporabljamo za območja kompleksne gradnje, kjer je večja poraba naravnih dobrin, večja obremenitev 
okolja, več navzkrižnih interesov. 
PUP – uporabljamo za posamično izgradnjo, manjša poraba dobrin, manjša obremenitev okolja, manj 
navzkrižnih interesov 
 
17. Območje za katera se sprejemajo PIN-i 
Sprejemajo se znotraj ureditvenih območij naselji. Izjema je lokacijski načrt, ki se sprejema tudi zunaj 
ureditvenega območja naselji. 
 
18. Program opremljanja stavbnih zemljišč. Kaj vse mora biti opredeljeno v finančnem delu opremljanja 
s stavbnimi zemljišči? 
prispevna stopnja 
- ocena višine stroškov 
 
19. Kaj je komunalni prispevek in od česa je odvisen? 
Komunalni prispevek je prispevek investitorja k stroškom opremljanja komunalne opreme in je odvisen od: 
- višine stroškov komunalne opreme 
- možnih priključkov na javno infrastrukturo 
- velikosti stavbnega zemljišča 
- zmogljivosti javne infrastrukture 
 
20. Kaj je urbani sistem? 
Je organizacijski sistem, ki je sestavljen iz dveh množič: množiče naselbin in množice povezav med njimi. 
 
21. Zakaj imamo min FIZ pri hišah in max FIZ pri poslovnih stavbah? 
Max FIZ predpišemo, ker cene zemljišč silijo investitorje, da bi imeli na dani lokaciji čim večji faktor izrabe 
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zemljišča (FI), lokalna skupnosti pa jih omejujejo zaradi: 
- varovanja okolja 
- javnega interesa 
Min FIZ predpišemo za maksimalno izrabo gospodarske funkcije zemljišča. 
 
22. Zakaj in na kakšen način varujemo kmetijska zemljišča? 
Potrebe zaradi prehrane prebivalstva. 
-potrebe za nekmetijske dejavnosti 
varujemo jih ker: 
- zemljišča so nepremična dobrina 
- zemljišča ne moremo reproducirati 
- najugodnejša zemljišča za kritje potreb po prehrani so hkrati najprimernejša zemljišča za gradnjo. 
 
23. Katere akte na državnem, občinskem in vmesnem nivoju predvideva novi zakon o UP? 
Občinski prostorski akte (to so splošni pravni predpisi, s katerimi država in lokalna skupnosti določajo in 
načrtujejo prostorske ureditve), ki vsebujejo: 
- strategijo prostorskega razvoja občine (urbanistična zasnova, krajinska zasnova) 
- prostorski red občine 
- lokacijski načrt občine 
Državni prostorski akti: 
- strategija prostorskega razvoja Slovenije 
- prostorski red Slovenije 
- državni lokacijski načrt 
Vmes so skupni prostorski akti 
- regionalna zasnova prostorskega razvoja (konkretne ureditve prevelike, da bi bile zgolj občinskega pomena in 
premajhne, da bi bile državnega pomena), npr. regionalno odlagališče komunalnih odpadkov (pogojno z 
ustanovitvijo pokrajin) 
 
24. Kaj je dvofazni postopek sprejema strategije prostorskega razvoja Slovenije? 
To je postopek, ki določa usmeritve za razvoj dejavnosti v prostoru in njegove rabe tako, da so zagotovljeni 
pogoji za vzdrževan in usklajevan razvoj na območju občine (sprejema se za celotno območje lokalne skupnosti) 
 
25. Kaj je urbanistična zasnova? 
Njen namen je podrobneje določiti strategijo prostorskega razvoja naselja z rešitvami funkcionalne in oblikovane 
skladnosti posameznih območij. Urb. zas. se pripravlja za mesta in lokalna središča, lahko pa tudi za druga 
naselja, katerim se določajo območja za njihovo širitev in prenovo. 
 
26. Kaj vsebuje projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja? 
- geodetski načrt obstoječega stanja terena z vrisanimi mejami parcel iz zemljiškega katastra 
- načrt gradbene parcele s prikazanimi elementi za zakoličbo objekta 
- zazidalna situacija 
- načrt komunalnega priključka 
- prikaz vplivnega območja objekta 
- projektni pogoji s soglasji 
- ustrezne načrte (glede na zahtevnost projekta) 
 
27. Razlika med lokacijskim načrtom in lokacijsko dokumentacijo? 
Lokalni načrt se izdeluje za celotno območje, lokalna dokumentacija pa samo za posemezno gradbeno parcelo 
oz. gradbeni objekt. 
 
28. Razlika med PUP in PRO? 
PUP se nanaša na celotno naselje ali pa na del naselja, PRO pa se nanaša na celotno območje občine 
 
29. Kaj vsebuje prostorski akt? 
Sprejema se z odlokom, ki vsebuje tudi seznam prilog k prostorskem aktu. Te so: 
- povzetek za javnost 
- izvleček iz strateškega prostorskega akta 
- obrazložitev in utemeljitev prostorskega akta 
- strokovne podlage na katerih temeljijo rešitve prostorskega akta 
- smernice in mnenja 
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- spis postopka priprave in sprejemanja akta 
 
30. Kdo izvaja smernice soglasodajalcev in kakšen je smisel oz. namen? 
Soglasodajalce se vpraša samo enkrat in njihov odzivni čas ne sme biti daljši od 30 dni razen, če ni v programu 
priprave prostorskih akta vnesen daljši čas. Če v določenem času ne odgovorijo pomeni, da nimajo konkretnih 
zahtev oz. pogojev.  
 
31. Kaj je lokacijska informatika? 
Ima značaj potrdila iz uradne evidence in se izda v skladu s predpisi o upravnem postopku proti plačilu takse. 
Njen namen je zavarovati interese investitorja s tem, da se poda podatke vnaprej: 
Namen izdaje: 
- promet z zemljišči 
- projektiranje objektov 
- gradnja enostavnih objektov 
 
33. Pridobivanje lastnine na zemljišču? 
a) s pogodbo 
- kupoprodajna 
- menjalna 
- darilna 
- sklep o dedovanju 
vse te možnosti so brez prisile 
b) z oblastnim aktom 
- izvajanje predkupne pravice - prednostne pravice nakupa 
- razlastitev 
vse te možnosti so družbene prisile 
 
34. Predkupna pravica? 
Predkupni upravičenec je lahko lokalna skupnost ali država. Izvaja jo lahko na območju, katero se s posebnim 
odlokom opredeli in morajo biti na njem navedene vse parcele na katerih obstaja predkupna pravica. To območje 
je lahko na poselitvenem območju ali izven njega. Predkupna pravica se uveljavlja za naslednje možnosti 
uporabe: 
-za potrebe izgradnje objektov obrambe in zaščite 
- objekte javne gospodarske infrastrukture 
- objekte upravnih organov 
- socialna in neprofitna stanovanja 
- objekte družbene dejavnosti 
 
35. PIN vsebuje? 
- ureditveni načrt 
- zazidalni načrt 
- lokacijski načrt 
 
36. Predkupna pravica 85. člen? 
(1) občina lahko z odlokom določi območje predkupne pravice občine na nepremičninah na celotnem območju 
poselitve in na območju obstoječih oz. predvidenih infrastrukturnih omrežij in objektov izven poselitvenih 
območij ali na delu teh območij, če ni s tem zakonom določeno drugače 
(2) območje predkupne pravice mora biti določeno tako natančno, da je mogoče mejo območja prikazati v 
zemljiškem katastru in jo določiti v naravi. 
 
37. Komunalni prispevek 143. člen? 
(1) Komunalni prispevek je plačilo dela stroškov opremljanju zemljišč z lokalno komunalno infrastrukturo, ki ga 
zavezanec za plačilo komunalnega prispevka plača občini 
(2) Komunalni prispevek se določi na podlagi programa opremljanja glede na stopnjo opremljenosti zemljišč s 
komunalno infrastrukturo in drugo infrastrukturo ter glede na priključno moč in zmogljivost komunalne 
infrastrukture v poselitvenih območjih. S plačilom komunalnega prispevka občina jamči zavezancu, da mu je 
omogočen priključek na lokalno komunalno infrastrukturo oz., da bo ta v določenem roku in obsegu, kot to 
določa program opremljanja, zgrajena in bo nanjo lahko svoj objekt priključil 
(3) Komunalni prispevek odmeri pristojni organ občinske uprave z odločbo. Zoper odločbo je dovoljena 
pritožba, o kateri odloča župan.  
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38. Zavezanec za komunalni prispevek 144. člen? 
Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je investitor oz. lastnik objekta, ki se na novo priključuje na 
objekte in omrežja lokalne komunalne infrastrukture, ali ki povečuje priključno moč obstoječih priključkov. 
 
39. Prost red-merila in kriteiji 65. člena (2 točki)? 
Merila in pogoji iz prejšnjega odstavka določijo lokacijske pogoje za pripravo projektov za pridobitev 
gradbenega dovoljenja zlasti glede namena, lege, funkcije, velikosti in oblikovanja objektov ter pogoje v zvezi z 
njihovo gradnjo, kakor tudi lokacijske pogoje za postavitev enostavnih objektov, za katere po predpisih o 
graditvi objektov ni potrebno gradbeno dovoljenje. 
 
40. Poselitvena območja naselja – pojmovna opredelitev 2. člen? 
Poselitvena območja so območja naselij in območja, predvidena za njihovo širitev, ki jo kot takšna določena v 
prostorskih aktih. 
 
41. Nadomestilo v naravi 107. člen? 
(1) V primeru, da se odvzame lastninska pravica na stavbi oz. delu stavke, ki ga razlaščenec uporablja kot 
stanovanje, mora razlastitveni upravičenec zagotoviti razlaščencu lastninske pravice na enakovredni stavbi oz. 
delu stavbe, razen če razlaščenec zahteva odškodnino v denarju. Smiselno se enaka določila uporabljajo za 
nepremičnine, ki predstavljajo osnovna sredstva za opravljanje poklicne ali kmetijske dejavnosti razlaščenca. 
(2) Ne glede na nadomestilo v naravi ima razlaščenec pravico do povračila stranskih stroškov, ki nastanejo v 
zvezi z razlastitvijo, kot so selitveni stroški, izgubljeni dobiček za čas selitve in morebitno zmanjšano vrednost 
preostale nepremičnine. 
 


