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A.   | UVOD 
 

A 1.0.   | SPLOŠNI OKVIR 
 
Glede na podatke o onesnaženju površinskih tekočih, stoječih in podzemnih voda se na 
območju Občine Velike Lašče vse bolj izkazuje, da predstavljajo komunalne odpadne vode 
iz naselij in ostalih virov zaskrbljujoče velik delež vsega onesnaženja voda, kar povratno 
vpljiva na stanje pitne vode ter bivalne, zdravstvene, reprodukcijske in splošno življenjske 
razmere za vsa živa bitja, kakor tudi na pogoje za marsikatero gospodarsko dejavnost. 
Zaradi vladne usmeritve, kot posledice demografskega in ekonomskega razvoja, smo 
zadnja desetletja reševali predvsem težave večjih industrijskih onesnaževalcev, dočim so 
bila področja s komunalnimi odlagališči, kmetijskimi predeli, oddaljenimi industrijskimi obrati 
in posebej nestrnjeno pozidanimi naselji postavljeni v drugi plan. Podatek, da v Sloveniji kar 
59,5 % prebivalstva živi v naseljih, manjših od 5.000, največ celo v naseljih z 200 do 500 
prebivalci, kjer je običajno edini način čiščenja greznica, jasno kaže na potrebo po čiščenju 
tovrstnih odplak. 
 
Za zahodnoevropske države, katerim smo s pridružili v maju 2004, je značilno, da so skoraj 
vsi objekti, ki so priključeni na vodovod, priključeni tudi na kanalizacijsko omrežje, kar kaže 
na velik zaostanek Slovenije, ki ga bo treba v obojestransko dogovorjenih rokih nujno 
odpraviti v skladu z že sprejetimi direktivami na tem področju. Ker sta oskrba z vodo, odvod 
in čiščenje odpadne vode tako v bistvu enoten sistem, bi se po okoljevarstvenih načelih smeli 
vodovodi načrtovati le ob istočasnem reševanju sistema za odvod in čiščenje komunalne 
odpadne vode. Na območjih razpršene poselitve to načelo ni bilo uveljavljeno prvenstveno iz 
ekonomskih razlogov in manjše obremenitve okolja (prav zaradi razpršenosti in kmetijske 
rabe prostora). Vendar se na teh območjih, predvsem tam, kjer je definirana tudi 
stanovanjska raba prostora, grade objekti, ki ne služijo kmetijski dejavnosti in se uvaja nove 
(turizem, rekreacija, počitniški objekti, obrt ipd.) z večjo porabo vode in zato večjo količino 
komunalne odpadne vode. Izgubljanje kmečkega karakterja teh območij in uvajanje drugih 
dejavnosti na njih, je dodaten razlog za načrtovanje in izvedbo sistemov za oskrbo z vodo in 
istočasno za odvajanje in čiščenje odpadne vode.  
 
Za nekatera naselja oz. bližnja naselja bodo v prihodnosti smiselne samostojne čistilne 
naprave s pripadajočim kanalizacijskim sistemom. 
 
Spet druga naselja imajo bodisi malo prebivalcev, ali pa je njihova gradnja zelo razpršena, 
tako da je kot trenutni način tretiranja odpadnih vod, zlasti finančno, najprimernejši greznični 
sistem (v prevladujoči rabi že sedaj) ali individualne čistilne naprave. Skladno z državnimi 
izhodišči je predvideno, da bo v Sloveniji do konca leta 2017 na javno kanalizacijo 
priključenih nekaj več kot 1,5 milijona prebivalcev. Z rastjo naselja, uvajanjem novih 
tehnologij ali potrebo po drugačnem reševanju, se lahko v prihodnosti, tudi tu, načrtuje 
čistilne naprave za več hiš skupaj ali celotno naselje. 
 
Predloženi Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v Občini 
Velike Lašče (v nadaljevanju operativni program) je program ukrepov z opredeljenimi 
potrebnimi aktivnostmi, roki, nosilci, potrebnimi sredstvi in njihovimi viri za postopno 
doseganje ciljev varstva okolja pred onesnaževanjem zaradi nastajanja komunalne odpadne 
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vode. S tem operativnim programom so glede na državna izhodišča tako določena območja 
naselij ali delov naselij na območju Občini Velike Lašče, ki morajo biti opremljena z javno 
kanalizacijo in za katera je treba načrtovati in izvesti investicije ali investicijsko vzdrževanje 
objektov javne kanalizacije, kar je tudi opredeljeno z najkasnejšimi roki izvedbe. 
 
Izrecno velja omeniti, da se bo Občinski operativni program ciklično redno ažuriral 
glede na novosti, tako da predloženi program, prvi po izdelavi, predstavlja le trenutno 
zatečeno stanje. 
 
Za opremljanje posameznega s tem programom določenega območja naselja ali dela naselja 
je treba zagotoviti tudi vire financiranja v okviru enotnega in s finančnimi viri zaključenega 
razvojnega programa v skladu s predpisi, ki urejajo javne finance. Predvsem manjše občine 
bodo morale pristopiti k zasnovi skupnih razvojnih programov, v okviru katerih bodo z 
združevanjem finančnih sredstev izpolnile svoje obveznosti, enakomerno razporejene v 
celotnem obdobju izvajanja programa v obdobju 2005 – 2017, in to za vsa njena območja, ki 
jih je treba v skladu z merili tega programa opremiti z javno kanalizacijo. 
 
Operativni program na lokalni ravni, skladno glede na državni Operativni program 
odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda (v republiki Sloveniji) (v nadaljevanju 
državna izhodišča) izhaja iz Nacionalnega programa varstva okolja na področju politike 
varstva voda (UL RS št. 83/99) ter zahteve po izdelavi implementacijskega programa iz 6. 
člena direktive Sveta ES 91/271/EEC o čiščenju komunalne odpadne vode, ki je usklajen s 
skupnimi stališči EU do pogajalskih izhodišč na področju okolja (CONF- SI11/01). 
 
Ne glede na določbe direktive Sveta ES 91/271/EGS in roke za prilagajanje k tej direktivi, ki 
veljajo za Republiko Slovenijo, pa je treba tako na državni kot tudi na lokalni ravni, z ukrepi 
odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode zagotoviti tudi naslednje obveznosti, ki 
izhajajo neposredno iz krovne vodne direktive Parlamenta in Sveta ES 2000/60/ES in iz 
direktiv, ki so združene v njen okvir: 

• izpolnjevanje  zahtev v zvezi z doseganjem dobrega kemijskega stanja površinskih in 
podzemnih vodah do leta 2013,  

• izpolnjevanje zahtev glede predpisanih standardov kakovosti površinskih in 
podzemnih voda, če so namenjene oskrbi prebivalstva s pitno vodo, 

• preprečevanje pojava evtrofikacije površinskih voda na občutljivih območjih in 
• izpolnjevanje zahtev glede okoljskih standardov kakovosti za površinske vode, ki 

veljajo za kopalne vode. 
 
Tokratnji, prvi operativni program, kateri se bo sicer v prihodnosti ciklično ažuriral, je skladno 
z državnimi izhodišči osredotočen na obdobje od 2005 do 2017 s poudarkom na ukrepih 
programa, ki bodo izvedeni do 31. decembra 2008. 
 
Razen širših obvez izhajajočih iz zakonodaje EU velja izpostaviti, da so izhodišča in cilji 
predloženega programa skladni s okoljskimi cilji Regionalno razvojnega programa za Južno 
Primorsko za obdobje 2002-06. 
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A 2.0.   | UPORABLJENI POJMI,  STANDARDI 
 
A 2.1.   | UPORABLJENI POJMI 
 
Uporabljeni pojmi imajo v tem operativnem programu naslednji pomen: 
 
Neonesnažena voda je voda, ki je primerna za vsakršno uporabo brez kakršne koli 
obdelave in ki med uporabo ne spremeni svojih prvotnih lastnosti. 
 
Odpadna (onesnažena) voda je vsa izpuščena uporabljena voda, katere fizikalne, kemične 
in biološke lastnosti ne dosegajo standardov kakovostnega razreda 2. Odpadna voda je 
lahko komunalna odpadna voda, tehnološka odpadna voda ali padavinska odpadna voda. 
 
Komunalna odpadna voda je voda, ki nastaja v bivalnem okolju gospodinjstev zaradi rabe 
vode v sanitarnih prostorih, pri kuhanju, pranju in drugih gospodinjskih opravilih. Komunalna 
odpadna voda je tudi voda, ki nastaja v objektih v javni rabi, v proizvodnih in storitvenih 
dejavnostih, če je po nastanku in sestavi podobna vodi po uporabi v gospodinjstvih. 
Komunalna odpadna voda je tudi tehnološka odpadna voda, katere povprečni dnevni pretok 
ne presega 15 m3/dan in letna količina ne presega 4.000 m3, hkrati pa letno 
obremenjevanje zaradi odvajanja te vode ne presega 50 PE in letna količina nobene od 
nevarnih snovi ne presega količine za nevarne snovi, določene v prilogi 2 Uredbe o emisiji 
snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda iz virov onesnaževanja (UL RS, št. 35/96). 
 
Populacijski ekvivalent ( v nadaljnjem besedilu: PE) je enota za obremenjevanje vode, ki 
ustreza onesnaženju, ki ga povzroča en prebivalec na dan. 1 PE je enak 60 g BPK5/ dan. 
 
Tehnološka odpadna voda je voda, ki nastaja predvsem po uporabi v industriji, obrtni ali 
obrti podobni, gospodarski ali kmetijski dejavnosti in po nastanku ni podobna komunalni 
odpadni vodi. Za tehnološko odpadno vodo se šteje tudi zmes tehnološke odpadne vode s 
komunalno ali padavinsko odpadno vodo ali z obema, če se pomešane vode po skupnem 
iztoku odvajajo v kanalizacijo ali neposredno v vode. Tehnološka odpadna voda so tudi 
hladilne vode in tekočine, ki se zbirajo in odtekajo iz objektov in naprav za predelavo, 
skladiščenje ali odlaganje odpadkov. 
 
Padavinska odpadna voda je voda, ki kot posledica meteorskih padavin odtekajo iz utrjenih, 
tlakovanih ali z drugim materialom prekritih površin neposredno ali po kanalizaciji v vode ali v 
tla. 
 
Javna kanalizacija je sistem kanalskih vodov, kanalov in jarkov ter z njimi povezanih 
tehnoloških naprav, ki se povezujejo v sekundarno, primarno ali magistralno kanalizacijsko 
omrežje in s pomočjo katerega se zagotavlja odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode 
iz stavb ter padavinske vode s streh in iz utrjenih, tlakovanih ali z drugim materialom prekritih 
javnih površin. Objekti in naprave javne kanalizacije so lokalna gospodarska javna 
infrastruktura. Priključki stavb na javno kanalizacijo in pretočne ter nepretočne greznice in 
male čistilne naprave z zmogljivostjo manjšo od 50 PE, niso objekti javne kanalizacije.  
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Priključek stavbe na javno kanalizacijo je kanalski vod ter z njim povezane tehnološke 
naprave, kot so peskolov, lovilec olj in črpališče za prečrpavanje odpadne vode, ki je 
namenjen odvajanju odpadne vode v omrežje javne kanalizacije.  
 
Primarno kanalizacijsko omrežje javne kanalizacije (v nadaljnjem besedilu: primarno 
omrežje) so kanalski vodi in kanali ter z njimi povezane tehnološke naprave, kot so črpališča 
in druge naprave za prečrpavanje odpadnih voda v takšnih kanalih oziroma vodih, ki rabijo za 
odvajanje komunalne odpadne in padavinske vode iz dveh ali več sekundarnih 
kanalizacijskih omrežij na posameznih območjih naselja, lahko pa tudi za odvajanje 
tehnoloških odpadnih voda iz enega ali več proizvodnih obratov, ki so na območju takšnega 
naselja in ki se zaključijo v komunalni ali skupni čistilni napravi ali z navezavo na magistralno 
kanalizacijsko omrežje.  
Kanalski vod primarnega omrežja je tudi kanalski vod, ki je izven območja naselja ali 
njegovega dela in je namenjen povezavi sekundarnega omrežje s komunalno čistilno 
napravo ali s kanalskim vodom primarnega ali magistralnega kanalizacijskega omrežja. 
 
Sekundarno kanalizacijsko omrežje javne kanalizacije (v nadaljnjem besedilu: 
sekundarno omrežje) je sistem kanalskih vodov, kanalov in jarkov ter z njimi povezanih 
tehnoloških naprav, kot so peskolovi, lovilci olj in maščob, črpališča za prečrpavanje odpadne 
vode in podobnih, ki rabijo za odvajanje komunalne odpadne in padavinske vode v naselju ali 
njegovem delu. Sekundarno omrežje se zaključi v mali komunalni čistilni napravi ali z 
navezavo na primarno kanalizacijsko omrežje. 
 
Magistralno kanalizacijsko omrežje javne kanalizacije (v nadaljnjem besedilu: 
magistralno omrežje) so kanalski vodi ter z njimi povezane tehnološke naprave, kot so 
črpališča in druge naprave za prečrpavanje odpadnih voda v takšnih vodih, ki služijo za 
odvajanje komunalne odpadne in padavinske vode iz dveh ali več primarnih omrežij v dveh 
ali več naselij, lahko pa tudi za odvajanje tehnoloških odpadnih voda iz proizvodnih obratov, 
ki so v dveh ali več naseljih in ki se zaključijo v skupni čistilni napravi. 
 
Območje, ki mora biti opremljeno z javno kanalizacijo, je geografsko zaokroženo 
območje naselja ali dela naselja, v katerem je letna obremenitev zaradi nastajanja 
komunalne odpadne vode, preračunana na 1 ha zemeljske površine, večja od 20 PE, celotna 
obremenitev zaradi komunalne odpadne vode, ki tam nastaja, pa presega 50 PE. 
 
Na vodovarstvenem območju ali na občutljivem območju je območje, ki mora biti opremljeno 
z javno kanalizacijo, geografsko zaokroženo območje naselja ali dela naselja, v katerem je 
letna obremenitev zaradi nastajanja komunalne odpadne vode, preračunana na 1 ha 
zemeljske površine, večja od 10 PE, celotna obremenitev zaradi komunalne odpadne vode, 
ki tam nastaja, pa presega 50 PE. 
 
 
Čistilna naprava je naprava za obdelavo odpadne vode, ki zmanjšuje ali odpravlja njeno 
onesnaženost. 
 
Komunalna čistilna naprava je čistilna naprava za komunalne odpadne vode ali za 
mešanico komunalne in padavinske odpadne vode. 
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Mala komunalna čistilna naprava je komunalna čistilna naprava (z zmogljivostjo čiščenja 
manjšo od 2.000 PE) iz predpisa, ki ureja odvajanje odpadnih vod iz malih komunalnih 
čistilnih naprav. 
 
Industrijska čistilna naprava je čistilna naprava za tehnološko odpadno vodo enega ali več 
virov onesnaževanja, v katerih se izvaja ista ali več različnih dejavnosti. Če se tehnološka 
odpadna voda odvaja v kanalizacijo, je industrijska čistilna naprava namenjena predčiščenju 
tehnološke odpadne vode. 
 
Skupna čistilna naprava je čistilna naprava za mešanico komunalne odpadne ali 
padavinske vode ali obeh s tehnološko odpadno vodo, pri kateri delež obremenitve čistilne 
naprave, ki jo povzroča tehnološka odpadna voda enega ali več istovrstnih virov 
onesnaževanja presega 40 % merjeno s KPK. 
 
Nepretočna greznica je neprepusten zbiralnik komunalne odpadne vode, iz katerega  se 
odvaža komunalna  odpadna voda in izločeno blato v čiščenje oziroma obdelavo na 
komunalno čistilno napravo.  
 
Pretočna greznica je naprava za čiščenje komunalne odpadne vode brez ozračevanja, v 
kateri se komunalna odpadna voda anaerobno obdela skladno s standardoma SIST  DIN 
4261 - del 1 in SIST EN 752-1: 1995. 
 
Obdelava blata komunalnih čistilnih naprav je obdelava blata pred njegovo uporabo v 
kmetijstvu ali odstranjevanjem z odlaganjem ali sežiganjem, to je stabiliziranje, 
kondicioniranje, sušenje in dezinfekcija blata. Če se sežiga blato na območju komunalne 
čistilne naprave po predpisih o sežiganju odpadkov, se šteje sežiganje blata za obdelavo 
blata. 
 
Učinek čiščenja čistilne naprave je razmerje med količino snovi, izločene pri obdelavi 
odpadne vode, in količini te snovi v odpadni vodi pred čiščenjem na čistilni napravi in se 
izraža v odstotkim. 
 
Primarno čiščenje je čiščenje komunalne odpadne vode s fizikalnim in/ ali kemičnim 
postopkom, s katerim se doseže posedanje trdnih delcev, ali drug postopek, pri katerem se 
BPK5 surove odpadne vode pred izpustom zmanjša vsaj za 20%, vsebnost naraztopljenih 
snovi v surovi odpadni vodi pa se zmanjša vsaj za 50%. 
 
Sekundarno čiščenje pomeni čiščenje komunalne odpadne vode po postopku, ki večinoma 
zajema biološko čiščenje s sekundarnim posedanjem ali drug postopek, v katerem se 
biokemijska potreba po kisiku zmanjša za 70-90%, kemijska potreba po kisiku zmanjša za 
75% in neraztopljene snovi zmanjšajo za 90%. 
 
Terciarno čiščenje zajema poleg sekundarnega čiščenja še postopek za zmanjšanje 
celotnega fosforja za 80% in celotnega dušika za 70-80%. 
 
Neposredno odvajanje odpadnih vod v podzemne vode je odvajanje odpadnih vod v 
podzemne vode brez precejanja skozi zemljino ali kamnine, ki so pod površjem tal. 
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Ponikovanje je vnašanje odpadne vode, ki je očiščena skladno s predpisi, v tla brez namena 
gnojenja prek ponikovalne naprave, ponikovalnih jarkov ali ponikovalnega drenažnega 
cevovoda. 
 
Obstoječe poselitveno območje je naselje in območje, ki je z ustreznim prostorskim 
aktom, uveljavljenim najpozneje do 31. decembra 2002, določeno za širitev naselja.  

Predvideno poselitveno območje je v skladu s predpisi s področja urejanja prostora 
določeno območje za širitev naselja razen območij iz prejšnjega stavka. 

Vodovarstveno območje je območje, kot ga določa predpis, ki ureja varstvo vode, 
namenjene oskrbi s pitno vodo. 

Občutljivo območje je območje, kot ga določa predpis, ki ureja emisije snovi pri odvajanju 
odpadnih vod iz komunalnih čistilnih naprav. 

Obstoječa stavba je stavba, za katero je postalo izdano gradbeno dokončno najpozneje do 
31. decembra 2002. 
 
Območje izvajanja javne službe je območje lokalne skupnosti, za katerega je s predpisi 
lokalne skupnosti določen način in obseg izvajanja javne službe.  
 
Javna površina je površina objekta ali dela objekta lokalne gospodarske javne 
infrastrukture, ki ima status grajenega javnega dobra po predpisih o graditvi objektov. 
 
Povodje je območje, s katerega vse celinske vode odtekajo (preko potokov, rek ali jezer) v 
isto reko, ki se izliva v morje. 
 
Porečje je območje, s katerega vse celinske vode odtekajo (preko potokov, rek ali jezer) v 
isto reko ali jezero. 
 
 
 
A 2.2.   | UPORABLJENI STANDARDI 
 
Pri izdelavi tega operativnega programi so bili, smiselno povzeti po državnih izhodiščih ter 
zlasti po Pravilniku o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode (UL RS, 
št.105/02; 50/04), uporabljeni naslednji oskrbovalni standardi izvajanja gospodarske 
javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v skladu s predpisi, ki 
urejajo lokalne gospodarske javne službe varstva okolja in standardi opremljanja območij 
naselij ali delov naselij s komunalno infrastrukturo v skladu s predpisi na področju 
urejanja prostora: 
 
1. Komunalna odpadna voda, ki nastaja v stavbi, se mora odvajati v javno kanalizacijo ali pa 
neposredno v malo komunalno čistilno napravo, ki je v upravljanju lastnika stavbe. 
Komunalna odpadna voda, ki nastaja v stavbi v naselju ali delu naselja, opremljenem z javno 
kanalizacijo, se mora odvajati v javno kanalizacijo. 
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Tehnološka odpadna voda, ki nastaja v stavbi v naselju ali delu naselja, ki je opremljeno z 
javno kanalizacijo, se mora odvajati v javno kanalizacijo, če za njo ni zagotovljenega čiščenja 
in odvajanja neposredno v vode skladno s predpisi. 
 
2. Komunalno in tehnološko odpadno vodo iz posameznega dela naselja, ki je opremljeno z 
javno kanalizacijo, je treba odvajati v primarno omrežje naselja, če: je letna obremenitev 
odvedene komunalne in tehnološke odpadne vode, preračunana na 1 m dolžine kanalskega 
voda, ki ga je treba zagotoviti za odvajanje odpadne vode iz posameznega dela naselja v 
primarno omrežje naselja, večja od 0,1 PE, ali če je dolžina kanalskega voda, ki ga je treba 
zagotoviti zaradi čiščenja komunalne in tehnološke odpadne vode v komunalni ali skupni 
čistilni napravi posameznega dela naselja, večja od dolžine kanalskega voda, ki ga je treba 
zagotoviti za odvajanje komunalne in tehnološke odpadne vode iz posameznega dela naselja 
v primarno omrežje naselja. 

Če se komunalna in tehnološka odpadna voda iz posameznega dela naselja ne odvaja v 
primarno omrežje naselja, se mora čistiti v komunalni ali skupni čistilni napravi, ki je 
namenjena čiščenju odpadne vode tega območja. 
 
3. Komunalno in tehnološko odpadno vodo, ki se odvaja iz naselja, je treba odvajati v 
magistralno omrežje, če je letna obremenitev odvedene komunalne in tehnološke odpadne 
vode, preračunana na 1 m dolžine kanalskega voda, ki ga je treba zagotoviti za odvajanje 
odpadne vode iz naselja v magistralno omrežje, večja od 0,3 PE, ali če je dolžina kanalskega 
voda, ki ga je treba zagotoviti zaradi čiščenja komunalne in tehnološke odpadne vode v 
komunalni ali skupni čistilni napravi naselja, večja od dolžine kanalskega voda, ki ga je treba 
zagotoviti za odvajanje komunalne in tehnološke odpadne vode iz naselja v magistralno 
omrežje. 

Če se komunalna in tehnološka odpadna voda iz naselja ne odvaja v magistralno omrežje, se 
mora čistiti v komunalni ali skupni čistilni napravi naselja. 

Komunalna in tehnološka odpadna voda, ki se odvaja v magistralno omrežje, se mora čistiti v 
komunalni ali skupni čistilni napravi naselij, iz katerih se odvaja komunalna in tehnološka 
odpadna voda. 
 
4. V javno kanalizacijo se mora preko kanalskega voda priključka stavbe odvajati tudi 
komunalna odpadna voda, ki nastaja v stavbi zunaj območja naselja ali dela naselja, ki je 
opremljeno z javno kanalizacijo, če je letna obremenitev zaradi nastajanja komunalne 
odpadne vode, preračunana na 1 m dolžine kanalskega voda priključka stavbe, ki ga je treba 
zagotoviti za priključitev na javno kanalizacijo, večja od 0,02 PE, odvajanje odpadnih vod pa 
je možno brez naprav za prečrpavanje.  
Če je več stavb na geografsko zaokroženem območju, na katerem komunalne odpadne vode 
ni treba odvajati v javno kanalizacijo, se komunalna odpadna voda, ki nastaja v njih, lahko 
čisti v skupni mali komunalni čistilni napravi. 
 
5. Če se tehnološka odpadna voda v naselju ali v delu naselja, katerega območje je 
opremljeno z javno kanalizacijo, odvaja v javno kanalizacijo, se mora odvajati v kanalski vod 
primarnega omrežja javne kanalizacije. 
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6. Kanalski vodi priključkov stavb na javno kanalizacijo niso sestavni del omrežja javne 
kanalizacije. 
 
7. Najmanjša dolžina kanalskih vodov priključkov stavb na javno kanalizacijo na območju 
naselja ali delu naselja, ki je opremljeno z javno kanalizacijo, je enaka razliki med  dolžino 
vseh kanalskih vodov, ki so namenjeni odvajanju komunalne odpadne vode na območju tega 
naselja oziroma dela naselja, in ekvivalentno dolžino kanalskih vodov javne kanalizacije na 
tem območju. 
Ocenjena najmanjša dolžina kanalskih vodov priključkov stavbe je glede na povprečno 
obremenitev komunalno opremljenega območja prikazana na  grafu 1. 

Graf 1: Ocenjena dolžina kanalskih vodov priključkov stavb. Vir: državna izhodišča. 
 
8. Skupna dolžina kanalskih vodov sekundarnega in primarnega omrežja javne kanalizacije 
na območju naselja ali delu naselja, ki je opremljeno z javno kanalizacijo, ne sme presegati 
ekvivalentne dolžine kanalskih vodov omrežja javne kanalizacije. 
 
9. Kanalski vod sekundarnega omrežja je kanalski vod, v katerega se v povprečju na vsakih 
100 m njegove dolžine odvaja komunalna odpadna voda iz priključkov stavb z letno 
obremenitvijo večjo od 20 PE oziroma 10 PE, če gre za naselje ali del naselja na 
vodovarstvenem ali občutljivem območju. 
  
10. Kanalski vod sekundarnega omrežja se začne z združitvijo priključkov dveh ali več stavb, 
v katerih obremenitev zaradi nastajanja komunalne odpadne vode presega 20 PE oziroma 10 
PE, če gre za naselje ali del naselja na vodovarstvenem ali občutljivem območju. 
 
Kanalski vod sekundarnega omrežja se zaključi z združitvijo z drugim kanalskim vodom 
sekundarnega omrežja ali v mali komunalni čistilni napravi ali z iztokom v kanalski vod 
primarnega omrežja oziroma magistralnega omrežja. 
 
11. Celotna dolžina sekundarnega omrežja na območju, ki je opremljeno z javno kanalizacijo, 
ne sme presegati ekvivalentne dolžine sekundarnega omrežja. 
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12. Ekvivalentna dolžina kanalskih vodov sekundarnega omrežja je glede na povprečno 
gostoto obremenitve komunalno opremljenega območja, izraženo v PE/ha, in v odvisnosti od 
celotne obremenitve območja, izražene v PE, ki jo naselje ali del naselja povzroča zaradi 
nastajanja komunalne odpadne vode, za območje, kjer je celotna dolžina kanalskih vodov 
primarnega omrežja enaka ekvivalentni dolžini, prikazana na grafu 2. 
 

Graf 2 : Ekvivalentna  dolžina kanalskih vodov sekundarnega omrežja.  
             Vir: državna izhodišča. 
 
Ekvivalentno dolžino kanalskih vodov sekundarnega omrežja komunalno opremljenega 
območja, ki je na vodovarstvenem ali občutljivem območju in na katerem je celotna dolžina 
kanalskih vodov primarnega omrežja enaka ekvivalentni dolžini, prikazuje graf 3. 

Graf 3 : Ekvivalentna dolžina kanalskih vodov sekundarnega omrežja na vodovarstvenem  in  
              občutljivim območju. Vir: državna izhodišča. 
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13. Kanalski vod primarnega omrežja je kanalski vod, v katerega se iz kanalskih vodov 
sekundarnega omrežja ali neposredno iz priključkov stavb odvaja komunalna odpadna voda, 
katere letna obremenitev, preračunana na 1 m dolžine kanalskega voda na območju naselja 
ali dela naselja, ki je opremljeno z javno kanalizacijo, je večja od 0,5 PE. 
 
Če poteka kanalski vod primarnega omrežja na območju, kjer gostota obremenitve zaradi 
nastajanja komunalne odpadne vode ne presega 20 PE oziroma 10 PE na vodovarstvenem 
ali občutljivem območju, zanj zahteve iz prejšnjega odstavka ne veljajo, če gre za kanalski 
vod, ki je zaključni del sekundarnega ali primarnega omrežja pred združitvijo s komunalno 
čistilno napravo ali iztokom v kanalski vod primarnega omrežja, če gre za iztok iz 
sekundarnega omrežja, oziroma iztokom v kanalski vod magistralnega omrežja, če gre za 
iztok iz primarnega omrežja.  
 
14. Kanalski vod primarnega omrežja se začne z združitvijo dveh ali več kanalskih vodov 
sekundarnega omrežja, ki odvaja komunalno odpadno vodo iz naselja ali dela naselja s 
stavbami, v katerih obremenitev zaradi nastajanja komunalne odpadne vode presega 50 PE.  
Ne glede na določbe prejšnjega stavka se kanalski vod primarnega omrežja lahko začne tudi 
na mestu priključka proizvodnega obrata, v katerem nastaja tehnološka odpadna voda, če je 
proizvodni obrat v naselju ali delu naselja, katerih območja morajo biti opremljena z javno 
kanalizacijo. 
 
Kanalski vod primarnega omrežja se zaključi z združitvijo z drugim kanalskim vodom 
primarnega omrežja ali v komunalni čistilni napravi ali z združitvijo s kanalskim vodom 
magistralnega omrežja. 
 
15. Celotna dolžina kanalskih vodov primarnega omrežja na območju, ki je opremljeno z 
javno kanalizacijo, ne sme presegati ekvivalentne dolžine kanalskih vodov primarnega 
omrežja. 
 
Dolžina kanalskih vodov primarnega omrežja je glede na povprečno obremenitev komunalno 
opremljenega območja in v odvisnosti od celotne obremenitve območja, izražene v PE, ki jo 
naselje ali del naselja povzroča zaradi nastajanja komunalne odpadne vode, prikazana na  
grafu 4. 

Graf 4 : Ekvivalentna dolžina kanalskih vodov primarnega omrežja.Vir: državna izhodišča. 
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16. Komunalna in skupna čistilna naprava z zmogljivostjo čiščenja več kot 10.000 PE 
mora biti opremljena za prevzem in obdelavo blata komunalnih čistilnih naprav in pretočnih 
greznic ter prevzem in obdelavo komunalne odpadne vode iz nepretočnih greznic ( 9. člen 
Pravilnika o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode, UL RS, št.105/02; 
50/04). 
 
17. Za naselje ali del naselja, ki mora biti skladno z zahtevami Pravilnika o odvajanju in 
čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode (UL RS, št.105/02; 50/04) opremljeno z 
javno kanalizacijo, je treba zagotoviti kanalizacijsko omrežje za odvajanje in čiščenje 
padavinske vode, če celotna obremenitev zaradi nastajanja komunalne odpadne vode 
presega 2.000 PE. 
 
18. Predvideno poselitveno območje mora biti pred uporabo načrtovanih stanovanjskih, 
proizvodnih in drugih stavb opremljeno z javno kanalizacijo skladno z določbami Pravilnika o 
odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode (UL RS, št.105/02; 50/04). 
 
19. Na obstoječem poselitvenem območju, ki ga je treba opremiti s kanalizacijo glede 
na navedena merila, je do izgradnje javne kanalizacije dovoljeno odvajati komunalno 
odpadno vodo neposredno v vode ali s ponikvanjem v tla, če se ta očisti v pretočni greznici in 
letna obremenitev zaradi nastajanja komunalne odpadne vode ni večja od 10 PE. 

20. Na obstoječem poselitvenem območju, ki ga ni treba opremiti z javno kanalizacijo 
po navedenih merilih, ter izven območja naselij je za obstoječo stavbo dovoljeno do 
izgradnje male komunalne čistilne naprave odvajati komunalno odpadno vodo neposredno v 
vode ali s ponikvanjem v tla, če se ta očisti v pretočni greznici in letna obremenitev zaradi 
nastajanja komunalne odpadne vode ni večja od 10 PE. 

21. Če je obstoječe poselitveno območje na občutljivem območju, je do rokov, ki veljajo za 
izpolnitev pogojev za občutljiva območja, dovoljeno odvajati komunalno odpadno vodo s 
ponikovanjem v tla, če se ta očisti v pretočni greznici in letna obremenitev zaradi nastajanja 
komunalne odpadne vode ni večja od 10 PE. 

22. Če je območje iz prejšnjih odstavkov na vodovarstvenem območju prvega ali drugega 
razreda, se mora do rokov, ki veljajo za izpolnitev pogojev za vodovarstvena območja, zbirati 
komunalno odpadno vodo v nepretočni greznici. V nepretočni greznici se lahko zbira 
komunalna odpadna voda, katere letna obremenitev okolja ni večja od 50 PE. 
 
23. Stanje tehnike čistilnih naprav za komunalne odpadne vode 
V praksi so odpadne vode v glavnem mešanega tipa s prevlado ene vrste. Količine in 
karakteristike le-teh pa se spreminjajo v odvisnosti od časa.  Pri gradnji čistilne naprave (ČN) 
je potrebno dobro poznavanje le-teh in njihovih variacij za pravilno odločitev o izbiri čistilnega 
sistema. Univerzalnih rešitev ni. Posamezne vrste ČN so samo bolj ali manj primerne za 
določeno vrsto in količino odpadne vode. 
 
Pri izbiri najustreznejše ČN je potrebno upoštevati naslednja merila: 
• učinkovitost in zanesljivost, 
• stroške izgradnje ČN, 
• stroške vzdrževanja ČN in 
• vklapljanje izbrane rešitve v arhitekturo krajine. 
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Te kriterije različno izpolnjujejo posamezne vrste bioloških čistilnih naprav, ki jih lahko 
razdelimo v dve glavni skupini: 
• aerobne ČN in 
• anaerobne ČN. 
 
Na bioloških ČN potekajo enaki procesi, kot jih najdemo v naravi (samočistilni procesi v 
vodah), s to razliko, da so v bioloških čistilnih napravah koncentracije nečistoč veliko višje, 
zaradi česar je potrebno umetno pospešiti biokemijski razkroj onesnaževal. 
 
Pri aerobnih čistilnih napravah vršijo razkroj polutantov bakterije, ki potrebujejo za svojo 
rast kisik. Če ni dovolj kisika se razvijejo anaerobne bakterije, ki kisika ne potrebujejo. Za 
čiščenje odpadnih voda, predvsem komunalnih, se običajno uporabljajo aerobne čistilne 
naprave. Anaerobni procesi so za okolje manj prijazni, saj nastajajo neprijetne vonjave, pa 
tudi manj učinkoviti so. 
 
Po tehnoloških značilnostih lahko aerobne biološke ČN razdelimo v naslednje glavne 
skupine: 
• ČN z dispergirano biomaso, 
• ČN s pritrjeno biomaso in 
• Rastlinske čistilne naprave (RČN). 
 
Vsaka biološka ČN mora običajno imeti zagotovljen mehanski del za predčiščenje. Med 
mehanske postopke predčiščenja štejemo: 
• različne postopke mehanskega zadrževanja delcev (grablje, sita, itd.) 
• sedimentacijo grobih delcev (sedimentatorji, itd.) 
• oljno separacijo (lovilci olj, itd.) 
• flotacijo. 
 
Od tod naprej obstaja veliko tehnoloških variacij aerobnih ČN, ki so si bolj ali manj podobne. 
Bakterije, ki porabljajo hranila – onesnaževala za svojo rast, se razmnožujejo, pri čemer 
nastaja biomasa, ki izhaja iz procesa. Eden največjih problemov pri vodenju bioloških čistilnih 
naprav z dispergirano in pritrjeno biomaso je nastala biomasa v procesu razgradnje snovi, ki 
jo običajno imenujemo kar odvečno blato. V naravi se odpadna biomasa vključuje v 
prehranjevalne verige in tako porablja. Odvečno blato iz čistilnih naprav pa se lahko predela 
v kompost, vendar ne sme imeti težkih kovin ali drugih strupenih snovi. Kadar kompostiranje 
ni možno, se blato anaerobno razgradi, pri čemer nastaja bioplin in preostanek. Bioplin se 
lahko koristno uporabi za pridobivanje energije. Bistveno manj problematično je nastajanje 
mikrobne biomase pri RČN. V tem primeru ob pravilnih obremenitvah sistema odvečno blato 
ne nastaja, dodaten element v čistilnem krogu pa predstavljajo rastline. Nastala rastlinska 
masa tu ne potrebuje dodatne faze predelave. Trstičje se enostavno pokosi in uporabi kot 
izolacijo RČN v zimskem času, za hlevsko steljo ali kompostira.  
 
24. Stanje tehnike kanalizacijskih sistemov za komunalne odpadne vode 
V praksi se uporabljajo rešitve, katere uporabljajo gravitacijski, tlačni, vakumski ter 
mešani način odvajanja odpadnih voda od mesta nastanka do mesta čiščenja.  
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A 3.0.   | IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE 
 
1. Storitve javne službe se skladno s Pravilnikom o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne 
in padavinske vode (UL RS, št.105/02, 50/04) v okviru predloženega Operativnega programa 
nanašajo na komunalno odpadno vodo, ki nastaja v stavbah zaradi bivanja in opravljanja 
dejavnosti, in padavinsko vodo razen padavinske vode, ki odteka v javno kanalizacijo iz 
površin, ki niso javne površine ali strehe.  
Odvajanje in čiščenje tehnološke odpadne vode in tiste padavinske vode, ki se odvaja iz 
površin, ki niso javne površine, se ne šteje za storitev javne službe ne glede na to, če se 
takšna voda odvaja v javno kanalizacijo in čisti v komunalni ali skupni čistilni napravi. 
Storitve javne službe se morajo zagotavljati na območju celotne lokalne skupnosti, razen za 
posamezne stavbe ali skupino stavb na nadmorski višini nad 1.500 m. 
 
2. V okviru javne službe mora izvajalec javne službe v naselju ali delu naselja, ki je 
opremljeno z javno kanalizacijo, zagotoviti: 
– vzdrževanje in čiščenje objektov javne kanalizacije, 
– čiščenje komunalne odpadne vode ter tehnološke odpadne in padavinske vode, ki se 
odvaja v javno kanalizacijo, skladno s predpisi o komunalnih čistilnih napravah, 
– čiščenje peskolovov, lovilcev olj in maščob na javnih površinah, 
– prevzem blata komunalnih čistilnih naprav ter obdelavo blata, 
– prevzem in obdelavo gošč iz premičnih suhih stranišč in 
– obratovalni monitoring za male komunalne čistilne naprave. 
 

3. V okviru javne službe mora izvajalec javne službe za stavbe v naselju ali njegovem delu, ki 
ni opremljeno z javno kanalizacijo, in za stavbo ali za funkcionalno zaokroženo skupino stavb 
zunaj naselja zagotoviti: 
– redno praznjenje nepretočnih greznic, 
– prevzem blata iz pretočnih greznic najmanj enkrat na štiri leta, 
– prevzem blata iz malih komunalnih čistilnih naprav najmanj enkrat na štiri leta in 
– obratovalni monitoring za male komunalne čistilne naprave iz prejšnje alinee. 
 

4. Prevzeto odpadno komunalno odpadno vodo in blato mora izvajalec javne službe obdelati 
na komunalni čistilni napravi, ki je opremljena za obdelavo blata. 

Če sam ne upravlja komunalne čistilne naprave, ki je opremljena za obdelavo blata, mora 
zagotoviti obdelavo blata pri upravljavcu komunalne čistilne naprave, ki ima za obdelavo 
blata proste zmogljivosti, ali ga obdelati v premični napravi za obdelavo blata. 

Za obdelano blato komunalnih čistilnih naprav mora izvajalec javne službe zagotoviti 
predelavo in odstranjevanje po predpisih o ravnanju z odpadki. 

Če izvajalec javne službe namerava uporabiti prevzeto blato komunalnih čistilnih naprav kot 
rastlinsko hranilo, mora ravnati kot povzročitelj obremenitve skladno po predpisih, ki urejajo 
vnos rastlinskih hranil v tla. 

Izvajalec javne službe mora kot povzročitelj odpadkov izdelati načrt ravnanja z blatom, ki 
nastaja na vsem območju izvajanja javne službe, in ravnati z blatom skladno z načrtom. 
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Načrt ravnanja z blatom iz prejšnjega stavka je primeren, če ni v nasprotju z operativnim 
programom ravnanja z blatom komunalnih čistilnih naprav, izdanim po predpisih na področju 
varstva okolja. 

Mesto za obdelavo blata na komunalni čistilni napravi mora biti vidno označeno. 

 

5. V okviru javne službe mora izvajalec javne službe vzdrževati in čistiti kanalizacijsko 
omrežje za odvajanje padavinske vode. Za odpadke iz peskolovov in lovilcev olj mora 
izvajalec javne službe kot povzročitelj odpadkov izdelati načrt ravnanja z odpadki iz 
peskolovov in lovilcev olj in ravnati s temi odpadki skladno z načrtom. 

 

6. Izvajalec javne službe mora lastnike greznic in upravljavce malih komunalnih čistilnih 
naprav z naznanilom v sredstvih javnega obveščanja ali na krajevno običajen način obvestiti 
o: 
– komunalni čistilni napravi, na kateri se obdeluje komunalna odpadna voda in blato, 
– rokih in času praznjenja nepretočnih greznic in prevzemanja blata malih komunalnih 
čistilnih naprav in pretočnih greznic, 
– načinu praznjenja nepretočnih greznic ali oddajanja blata malih komunalnih čistilnih naprav 
in pretočnih greznic, 
– načinu predvidene predelave ali odstranjevanja prevzetega blata in 
– drugih pogojih za praznjenje nepretočnih greznic in prevzem blata malih komunalnih 
čistilnih naprav in pretočnih greznic. 

V zvezi z opravljanjem javne službe je treba upravljavce površin, iz katerih se odvaja 
padavinska voda v kanalizacijo, redno obveščati in na druge načine seznanjati, da naj: 
– na svojih površinah redno čistijo in vzdržujejo utrjene površine in peskolove ter lovilce olj na 
njih in 
– čistijo in vzdržujejo svoje kanalske vode, namenjene za odvajanje padavinske vode. 
 

7. Javna služba se mora izvajati v skladu s programom oskrbe odvajanja in čiščenja 
komunalne odpadne in padavinske vode. Program mora vsebovati predvsem podatke o: 
– naseljih in številu prebivalcev, katerim se zagotavljajo storitve javne službe, 
– dolžini kanalskih vodov sekundarnega, primarnega in magistralnega omrežja, ki ga 
upravlja,  
– komunalnih čistilnih napravah, ki jih upravlja, 
– malih komunalnih čistilnih napravah, za katere zagotavlja prevzem blata, 
– nepretočnih greznicah, za katere zagotavlja praznjenje, 
– pretočnih greznicah, za katere zagotavlja prevzem blata, 
– virih onesnaževanja, ki odvajajo tehnološko odpadno vodo v javno kanalizacijo, 
– celotni količini komunalne odpadne vode, ki nastajajo na območju izvajanja javne službe, 
– celotni količini tehnološke odpadne vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo, 
– kanalskih vodih za odvajanje padavinske vode, 
– utrjenih površinah, na katerih zagotavlja redno čiščenje peskolovov, 
– tipu vozil in opreme za čiščenje peskolovov, lovilcev olj, praznjenje greznic in prevzem 
blata, 
– opremljenosti komunalnih čistilnih naprav za obdelavo blata, 
– predelavi in odstranjevanju blata, 
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– odstranjevanju odpadkov iz peskolovov, 
– pogostosti praznjenja nepretočnih greznic in prevzemanja blata iz malih komunalnih 
čistilnih naprav in pretočnih greznicah, 
– vzdrževanju in čiščenju kanalskih vodov, 
– rednem obveščanju in drugih načinih seznanjanja uporabnikov storitev javne službe o 
praznjenju in o prevzemanju blata in 
– rednem obveščanju in drugih načinih seznanjanja uporabnikov javnih površin o rednem 
čiščenju površin in peskolovov ter lovilcev olj na teh površinah. 
 

Če je izvajalec javne službe javno podjetje, mora biti program iz prejšnjega stavka sestavni 
del programa za obvladovanje kakovosti poslovanja.Če lokalna skupnost zagotavlja izvajanje 
javne službe s podelitvijo koncesije osebi zasebnega prava, mora biti predložitev programa 
pred prejšnjega stavka eden od pogojev javnega razpisa za pridobitev koncesije. 

8. Izvajalec javne službe mora voditi letno evidenco o: 
– naseljih, kjer zagotavlja storitve javne službe, 
– stavbah, ki so priključene na javno kanalizacijo, 
– stavbah, katerih komunalna odpadna voda se čisti v malih čistilnih napravah, ki niso del 
javne kanalizacije, 
– stavbah, katerih komunalna odpadna voda se odvaja v pretočne greznice, 
– stavbah, katerih komunalna odpadna voda se zbira v nepretočnih greznicah, 
– objektih in napravah sekundarnega, primarnega in magistralnega omrežja, 
– komunalnih čistilnih napravah, 
– virih onesnaževanja, ki odvajajo tehnološko odpadno vodo v javno kanalizacijo, 
– priključkih stavb na javno kanalizacijo, 
– virih onesnaževanja, ki zbirajo tehnološko odpadno vodo v nepretočnih greznicah, 
– celotni količini odvedene in prečiščene komunalne odpadne vode, 
– celotni količini odvedene in prečiščene tehnološke odpadne vode, 
– količinah obdelanega, predelanega in odstranjenega blata, 
– količini komunalne odpadne vode, prevzete s praznjenjem nepretočnih greznic, 
– količini odpadkov iz peskolovov in lovilcev olj in 
– utrjenih površinah, za katere zagotavlja oskrbo padavinske vode. 
 

Sestavni del evidence iz prejšnjega stavka so tudi evidenčni listi o oddaji obdelanega blata in 
odpadkov iz peskolovov in lovilcev olj v odstranjevanje ali o uporabi blata kot rastlinsko 
hranilo. 

 
Izvajalec javne službe mora dokumentacijo o letni evidenci iz predprejšnjega stavka hraniti 
najmanj pet let. 
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A 4.0.   | ČASOVNI OKVIR 
 
Skladno s Pravilnikom o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode (UL 
RS, št.105/02, 50/04) so postavljeni časovni okvirji za najkasnejše roke za realizacijo 
aktivnosti povezane z odvajanjem komunalnih odpadnih voda v Sloveniji. 
 
Zahteve v zvezi z odvajanjem komunalne odpadne vode v javno kanalizacijo morajo 
biti izpolnjene najkasneje do: 
– 31. decembra 2007 na poselitvenem območju s PE večjim od 100.000, 
– 31. decembra 2010 na poselitvenem območju s PE večjim od 15.000, 
– 31. decembra 2015 na poselitvenem območju s PE med 2.000 in 15.000, 
– 31. decembra 2017 na poselitvenem območju s PE med 50 in 2.000. 
 

Na občutljivih območjih morajo biti zahteve v zvezi z odvajanjem komunalne odpadne 
vode v javno kanalizacijo izpolnjene najkasneje do: 
– do 31. decembra 2008 na poselitvenem območju s PE večjim od 10.000 in 
– do 31. decembra 2015 na poselitvenem območju s PE med 50 in 10.000. 
 

Ne glede na določbe prejšnjih odstavkov morajo biti zahteve glede odvajanja 
komunalne odpadne vode v javno kanalizacijo na vodovarstvenih območjih s 
poselitvenem območju s PE večjim od 100.000 in PE večjim od 15.000 izpolnjene 
najkasneje do 12. decembra 2007. 

Lastniki stavb na območju, ki ga ni treba opremiti z javno kanalizacijo po navedenih 
merilih tega pravilnika in opremljanje zemljišč z javno kanalizacijo na teh območjih ni 
predvideno s programom opremljanja zemljišč, ter lastniki stavb zunaj naselja morajo 
zagotoviti čiščenje komunalne odpadne vode v malih komunalnih čistilnih napravah/ 
nepretočnih greznicah katerih izgradnja in vzdrževanje je izključna domena 
povzročiteljev nastanka komunalnih odpadnih vod najkasneje: 

– do 31. decembra 2010, če je stavba na vodovarstvenem območju in 

– do 31. decembra 2018, če je stavba na občutljivem območju. 

Zahteve iz prejšnjih odstavkov so za posamezno poselitveno območje podrobneje določene v 
državnih izhodiščih po predpisih o varstvu okolja. 

Izpolnjevanje zahtev iz prejšnjega odstavka se podrobneje uredi v programu opremljanja 
zemljišč po predpisih o urejanju prostora. 
 
Časovne zahteve glede postavitve čistilnih naprav so opredeljene v predpisih o čistilnih 
napravah in običajno predpisujejo obveznost, da se le te postavijo dve leti pred 
kanalizacijskim omrežjem, izjemoma pa sočasno, če ni drugače opredeljeno. 
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A 5.0.   | METODOLOŠKI OKVIR 
 
A 5.1   | DOLOČITEV OBMOČIJ NASELIJ ALI DELOV NASELIJ, KI 
MORAJO BITI OPREMLJENE Z JAVNO KANALIZACIJO 
 
Območje naselja ali dela naselja, ki mora biti opremljeno z javno kanalizacijo, je za potrebe 
izdelave državnih izhodišč, katera so bila tudi posredovana v verifikacijo lokalnim 
skupnostim, enako območju poselitve, ki tvori samostojno skupino enohektarskih kvadratnih 
celic ali združenje več takih skupin celic, katerih povprečna gostota obremenjenosti okolja 
zaradi nastajanja komunalne odpadne vode (v nadaljnjem besedilu: gostota obremenjenosti) 
presega določeno vrednost. 
 
Območje naselja, kot ga določa register prostorskih enot, je s tem zmanjšano le na območje 
poselitve, kjer je gostota obremenjenosti enaka predpisani obremenjenosti, pri kateri je treba 
to območje opremiti z javno kanalizacijo. 
 
Posamezna območja poselitve, sestavljena kot skupina enohektarskih kvadratnih celic ali 
združenje več takih skupin celic, so območja, na katerega se navezujejo zahtevani standardi 
oskrbe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v skladu s predpisi na področju 
varstva okolja. Do leta 2017 je zgolj na teh območjih treba dosegati predpisano stopnjo 
standarda oskrbe odvajanja in čiščenja odpadne komunalne vode in to v rokih, ki so tudi 
določeni v teh predpisih. 
 
Na  sliki 1 je prikazan način oblikovanja območja poselitve (aglomeracije) iz kvadratnih celic 
površine 1 ha: 
 

samostojne celice

izvzeto (redukcija)

agregacija - aglomeracija z 
opisnimi podatki (skupno število 
prebivalcev, maks. koncentracija 
na hektar, poseljenost, površina, 
idr.) 

celice imajo različne 
gostote - v nadaljnje 
analize so vzete le 
celice, ki imajo večje 
parametre 
poseljenosti, kot je 
podano v predpisih -

 
Slika 1: Način oblikovanja območja poselitve (aglomeracije). Vir: Državna izhodišča. 
 
Ozemlje Republike Slovenija je pokrito z mrežo več kot 2.000.000 celic velikosti 100x100 m. 
S pomočjo evidence o stalnem prebivališču je določena gostota poseljenosti za vsako 
hektarsko celico. Zaradi zelo obsežnega analitičnega in sinteznega dela s tolikšnim številom 
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celic je uporabljen postopek redukcije in agregacije celic. Tak pristop je tudi v praksi 
utemeljen, saj so samostojni redko naseljeni zaselki (celice) izločeni s predpostavko, da ne 
bodo navezani na številčnejšo skupino povezanih celic, oz. da zanje ni predvidena 
opremljenost z javno kanalizacijo. 
 
Z izvzemanjem osamljenih celic, zelo pogosto le z eno zgradbo, je opravljena prva redukcija. 
Izdelava aglomeracij se je nadaljevala s povezovanjem celic, ki se stikajo (četudi v eni sami 
točki - oglišču). Na ta način je bilo dobljenih več kot 16.000, z več kot eno celico določenih 
območij.  
 
V skladu s predpisi na področju odvajanja komunalnih odpadnih voda je treba obravnavati le 
območja z več kot 50 prebivalci. Po teh kriterijih je bilo za izdelavo programa uvrščenih 3268 
območij, kjer živi nekaj več kot 1.800.000 prebivalcev Republike Slovenije.  
 
Naraščanje odstotka zajetega prebivalstva v odvisnosti od števila prebivalcev na območjih 
poselitve, vključenih v ta program, je prikazano na grafu 5, kjer ima krivulja glede na število 
prebivalcev, ki prebivajo na posameznem območju poselitve, izhodišče na abscisi, določeni z 
deležem največjega (ljubljanskega) območja: 
 

Naraščanje zajetega števila prebivalcev z vključevanjem 
aglomeracij različne gostote poseljenosti
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 Graf 5: Naraščanje odstotka zajetega prebivalstva v odvisnosti od števila prebivalcev na 

območjih poselitve v RS , vključenih v državni program. Vir: Državna izhodišča. 
 
 
Iz slike je razvidno, da je z upoštevanjem območij z več kot 50 prebivalci zajeto preko 80% 
prebivalcev Republike Slovenije, kar pomeni, da bi z urejanjem 3260 aglomeracij lahko 
ustrezno uredili komunalne odpadne vode za 80% prebivalcev. 
Iz analize območij poselitve glede na njihovo gostoto poseljenosti, opravljene v okviru 
državnih izhodišč, sledi, da: 

• 10 % slovenskega prebivalstva prebiva v naseljih ali delih naselij z manj kot 50 
prebivalcev, 

delež največje 

Spodnja meja –  
vsaj 50 



LIMNOS-APLIKATIVNA EKOLOGIJA 
 
 

Operativni program odvajanja in čiščenja  
komunalnih odpadnih voda v Občini Velike Lašče    
     

23

• 10 % slovenskega prebivalstva prebiva v naseljih ali delih naselij s 50 ali več 
prebivalci, pri čemer pa je gostota poseljenosti manj kot 10 prebivalcev na hektar, 

• 20 % slovenskega prebivalstva prebiva v naseljih ali delih naselij, kjer je gostota 
poseljenosti med 10 in 20 prebivalci na hektar, 

• 60 % slovenskega prebivalstva prebiva v naseljih ali delih naselij z gostoto 
poseljenosti, ki presega 20 prebivalcev na hektar. 

 
Število prebivalcev, ki prebivajo v naseljih ali delih naselij s 50 ali več prebivalci, prikazuje v 
odvisnosti od gostote poseljenosti  graf 6.  

Graf 6: Število prebivalcev glede na gostoto poseljenosti v RS. Vir: Državna izhodišča. 
 
Iz analize območij poselitve glede na njihovo gostoto poseljenosti, opravljene v okviru 
državnih izhodišč, tudi sledi, da skladno s predpisi, ki urejajo odvajanje in čiščenje 
komunalne odpadne vode, mora biti na javno kanalizacijo priključeno: 

• najmanj 1.200.000 prebivalstva, ker prebivajo v naseljih ali delih naselij z več kot 50 
prebivalci in gostoto obremenjenosti zaradi nastajanja komunalne odpadne vode več 
kot 20 PE/ha, in 

• dodatno še do največ okoli 350.000 prebivalcev, ker 
- prebivajo v naseljih, v katerih je celotna obremenjenost zaradi nastajanja 

komunalne odpadne vode več kot 2.000 PE, 
- prebivajo v naseljih ali delih naselij na občutljivih in vodovarstvenih območjih, ki 

imajo več kot 50 prebivalcev, gostota obremenjenosti zaradi nastajanja komunalne 
odpadne vode pa je med 10 in 20 PE/ha, ali 

- prebivajo v naseljih na območjih, ki niso občutljiva ali vodovarstvena, in v katerih je 
celotna obremenjenost zaradi nastajanja komunalne odpadne vode več kot 450 
PE, gostota obremenjenosti zaradi nastajanja komunalne odpadne vode pa je med 
8 in 20 PE/ha.   
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A 5.2   | LOKALNO UPORABLJENE METODE DELA 
 
 
Obveznosti iz oskrbovalnih standardov odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode so za 
posamezno območje naselja ali dela naselja odvisne od: 
• celotne obremenjenosti zaradi nastajanja komunalne odpadne vode, izražene v PE, 
• gostote obremenjenosti zaradi nastajanja komunalne odpadne vode, izražene v PE/ha, in 
• občutljivosti območja zaradi ogroženosti voda zaradi evtrofikacije (občutljivo območje) ali 

uporabe vode za oskrbo s pitno vodo (vodovarstveno območje). 
 
V seznamih območij naselij ali delov naselij, za katere velja operativni program skladno z 
državnimi izhodišči, so navedeni naslednji podatki: 
 
Stolpec A  : zaporedna številka območja 
Stolpec B  : ID- identifikacijska številka območja 
Stolpec C  : Ime občine 
Stolpec D  : Število stavb na območju 
Stolpec E  : Število PE (populacijskih enot) na območju 
Stolpec F  : Število PE ind (populacijske enote industrije) na območju 
Stolpec G  : Skupno število PE (populacijskih  enot) na območju 
Stolpec H  : PE/ha  gostota obremenjenosti v populacijskih enotah na ha površine 
Stolpec I    : Površina območja v ha 
Stolpec J   : Občutljivo / vodovarstveno območje: je (1), ni (0). 
 
 
Zaradi učinkovite implementacije zahtev iz direktiv Evropske Unije na področju odvajanja in 
čiščenja komunalne odpadne vode ter zaradi doseganja standardov kakovosti okolja v 
predpisanih rokih, so državna izhodišča in posledično predloženi operativni program 
razdeljeni v naslednje stopnje: 
 
• osnovni program, ki se nanaša na zahteve na območjih naselij ali delov naselij z 

obremenjenostjo: 
 več kot 100.000 PE, 
 več kot 15.000 PE , 
 med 2.000 in 15.000 PE, 
 več kot 10.000 PE na občutljivih območjih, 
 med 2.000 in 10.000 PE na občutljivih območjih  in 
 več kot 50 PE, če je gostota obremenjenosti več kot 20 PE/ha oziroma več kot 10 

       PE/ha na občutljivih in vodovarstvenih območjih. 
 

• 1. stopnja operativnega programa, ki dodatno vključuje območja naselij ali delov naselij 
z obremenjenostjo več kot 900 PE, če je gostota obremenjenosti več kot 8 PE/ha in ne 
gre za območja iz osnovne stopnje operativnega programa; 

 
• 2. stopnja operativnega programa, ki dodatno vključuje območja naselij ali delov naselij 

z obremenjenostjo med 450 PE in 900 PE, če je gostota obremenjenosti več kot 8 PE/ha 
in ne gre za območja iz osnovne stopnje operativnega programa in 
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• 3. stopnja operativnega programa, ki dodatno vključuje območja naselij ali delov naselij 
z obremenjenostjo med 50 PE in 450 PE, če je gostota obremenjenosti več kot 8 PE/ha in 
ne gre za območja iz osnovne stopnje operativnega programa ter  

 
• dodatni program, ki vključuje vsa preostala območja naselij ali delov naselij (vključno s 

posameznimi stavbami) z obremenjenostjo pod 50 PE in/ ali kjer je gostota 
obremenjenosti manj kot 8 PE/ha. Skladno z državnimi izhodišči in posledično 
predloženim operativnim programom je edina obveznost do leta 2018, lokalna uporaba 
ustreznih grezničnih sistemov ali malih komunalnih čistilnih naprav. 

 
 
Uporabljene metode dela so bile posredno odvisne tudi od doseganja zastavljenih ciljev iz 
državnih izhodišč, ki se nanašajo na roke izvedbe, doseganje s predpisi določenih zahtev za 
odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode ter vključevanje finančnih virov, potrebnih za 
izvedbo programa na državnem nivoju. 
 
Cilji, zastavljeni v državnih izhodiščih, so: 
• izvedba javne kanalizacije na območjih iz osnovnega programa v predpisanih rokih v 

obdobju 2005 – 2017 in v skladu s tehničnimi in okoljskimi standardi, ki veljajo za 
odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode, 

• izvedba javne kanalizacije na območjih iz 1. stopnje operativnega programa v takem 
obsegu, da bo v obdobju izvajanja programa in v predpisanih rokih na javno kanalizacijo 
priključenih vsaj 80 % virov komunalne odpadne vode, ki nastaja na teh območjih, 

• izvedba javne kanalizacije na pretežnem delu območij iz 2. stopnje operativnega 
programa tako, da bo v obdobju izvajanja programa in v predpisanih rokih na javno 
kanalizacijo priključenih vsaj 70 % virov komunalne odpadne vode, ki nastaja na teh 
območjih, 

• optimizacija stroškov tako, da: 
 stroški izgradnje naprav za čiščenja komunalne odpadne vode ne bodo presegali 

referenčnih stroškov, ki veljajo v Evropski Uniji za sprejemljive stroške gradenj komunalne 
čistilne naprave, in  

 stroški izgradnje kanalskih vodov javne kanalizacije na območjih z obremenjenostjo 
20 PE/ha ne bodo presegali 900 EUR/PE, 

 bodo stroški izgradnje javne kanalizacije manjši na območjih z večjo gostoto 
obremenjenosti najmanj v razmerjih iz diagrama na grafu 7. 

 celotni letni stroški izgradnje javne kanalizacije v obdobju trajanja operativnega 
programa od 2005 do 2017 v letnem povprečju ne bodo presegali stroškov, ki so bili v letu 
2003 v Republiki Sloveniji namenjeni za investicije in investicijsko vzdrževanje javne 
kanalizacije in 

• zagotovitev vključitve vseh finančnih virov, na podlagi katerih so se v letu 2003 izvajale 
investicije in investicijsko vzdrževanje javne kanalizacije, in to v približno enakem obsegu 
in podobnih deležih.  
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Graf 7: Stroški opremljanja zemljišč z javno kanalizacijo. Vir: Državna izhodišča. 
 
 
Skladno z državnimi izhodišči smo pri pripravi predloženega operativnega programa 
upoštevali tudi vidike povezane z stroški opremljanja zemljišč z javno kanalizacijo. V letu 
2003 uporabljeni finančni viri za namene investicij in investicijskega vzdrževanja javne 
kanalizacije bodo tudi viri za izvedbo tako državnega kot predloženega operativnega 
programa. Višina posameznih finančnih virov ter njihov delež v celotni finančni konstrukciji se 
v času trajanja operativnega programa v obdobju 2005 – 2017 ne bo spreminjal, le da bo 
manjši priliv iz obračuna takse za obremenjevanje voda v kasnejših letih izvajanja programa 
nadomeščen z zbiranjem sredstev za izgradnjo javne kanalizacije iz obračuna na podlagi cen 
storitev javne službe. Višina takse za 1 PE v letu 2003 je bila enaka 26,17 EUR. 
 
Nenazadnje nas je pri delu oz. racionalnosti in ciljni usmerjenosti usmerjala tudi ugotovitev iz 
državnih izhodišč, kjer je ocenjeno, da višina razpoložljivih letnih sredstev za izvedbo 
državnega programa, ki je enaka višini za te namene uporabljenih sredstev v letu 2003 in 
znaša 16.200 Mio SIT, zadošča za izvedbo nekoliko zmanjšanih ukrepov 2. stopnje 
operativnega programa. Zmanjšanje izvedbe programa 2. stopnje operativnega programa se 
nanaša na 80 % oziroma 70 % priključenost stavb na javno kanalizacijo,  kar je tudi v skladu 
s cilji državnih izhodišč. Po izvedbi državnega programa bo na sistem javne kanalizacije 
priključenih dobrih 1.5 Mio prebivalstva, preostali prebivalci pa bodo skladno s predpisi čistili 
komunalno odpadno vodo v malih komunalnih čistilnih napravah ali pa jo odvajali v greznice. 
Predvideno je, da bodo finančni viri za celotno obdobje izvajanja državnega programa (2005-
2017) na voljo približno v enaki višini, kot so bili na voljo za investicije in investicijsko 
vzdrževanje javne kanalizacije v letu 2003, razen za sredstva od takse za obremenjevanje 
voda, ki se bodo z leti zmanjševala. Izpad sredstev iz takse za obremenjevanje voda bo 
nadomestilo povečanje sredstev, ki se pridobivajo za izvedbo programa iz cene storitev javne 
službe. 
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Pri delu smo upoštevali tudi naslednje ugotovitve iz državnega programa: 
• strošek za 1 m ekvivalentne dolžine kanalskih vodov javne kanalizacije, ki se bo gradila v 

okviru državnega programa znaša okoli 185 EUR, kar je povsem v skladu s cilji 
državnega programa, ki predvidevajo, da stroški za izgradnjo kanalskih vodov pri 
gostoti poselitve 20 PE/ha ne smejo presegati 900 EUR/PE, 

• celotni stroški izvedbe državnega operativnega programa znašajo 208.600 Mio SIT, od 
tega je za izvedbo kanalskih vodov namenjeno skoraj 70 % vseh sredstev, preostalih 30 
% pa se bo porabilo za izgradnjo komunalnih čistilnih naprav, 

• največje investicije v okviru operativnega programa se bodo izvajale na območjih z 
gostoto obremenjenosti med 10 PE/ha in 20 PE/ha in 

• za vključitev nadaljnjih 200.000 prebivalcev v operativni program je treba stroške izvedbe 
državnega programa povečati za 60 %. 

 
 
V čimvečji meri smo upoštevali tudi dejstvo iz državnega programa, da se bodo v obdobju do 
31. decembra 2008 na državni ravni prednostno izvajali ukrepi, ki zagotavljajo izpolnjevanje 
ciljev državnega programa na območjih naselij ali delov naselij z obremenjenostjo: 

• več kot 100.000 PE (točka 5.1.1 državnih izhodišč), 
• več kot 15.000 PE (točka 5.1.2 državnih izhodišč), 
• več kot 10.000 PE na občutljivih območjih (točka 5.2.1 državnih izhodišč) in 
• več kot 50 PE, če je gostota obremenjenosti več kot 8 PE/ha in gre za vodovarstvena 

območja ali območja kopalnih voda. 
 
Upoštevali smo tudi priporočilo državnih izhodišč, da bodo prednost pri izvajanju ukrepov v 
do 31. decembra 2008 bodo imeli tudi skupni projekti več lokalnih skupnosti, na podlagi 
katerih se bodo dolgoročno združevala in razporejala razpoložljiva sredstva na območju 
posameznega porečja v celotnem obdobju izvajanja operativnega programa. Ministrstvo za 
okolje, prostor in energijo naj bi za tako združene projekte prednostno zagotavljalo svoja 
proračunska sredstva in za njih v okviru svojih pristojnosti skušalo zagotoviti prednosti pri 
sofinanciranju iz proračuna Evropske Unije.  
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B.  | ZAKONODAJNI OKVIR 
 
Med izdelavo projekta je bila upoštevana naslednja merodajna slovenska in krovna EU 
zakonodaja: 
 
DOMAČA ZAKONODAJA 
Področje odvajanja in čiščenje komunalne odpadne vode urejajo predpisi, izdani na podlagi 
zakona o varstvu okolja, zakona o gospodarskih javnih službah, zakona o vodah in zakona o 
urejanju prostora. 
 
Zakon o varstvu okolja  
UL RS,  št. 39/06 – UPB1 
 
Zakon o vodah  
UL RS, št. 67/02 
Popravek zakona o vodah, UL RS, št 110/02 
 
Zakon o urejanju prostora  
UL RS, št. 110/02 
 
Pravilnik o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode  
UL RS, št. 105/02 
Pravilnik o spremembi pravilnika o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in 
padavinske vode  
UL RS, št. 50/04 
Ta pravilnik  določa  zahteve odvajanja in čiščenja komunalne  in padavinske vode, ki morajo  
biti izpolnjene pri opravljanju storitev obvezne lokalne javne službe odvajanja in čiščenja  
komunalne odpadne in padavinske vode. 
 
Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno 
kanalizacijo 
UL RS, št. 47/05, 45/07 
Ta uredba določa za vire onesnaževanja, iz katerih se odvaja odpadna voda: mejne 
vrednosti emisije snovi v tekoče površinske vode in  obalno morje; mejne vrednosti emisije 
toplote v tekoče površinske vode; vrednotenje emisije snovi in toplote ter prepovedi in druge 
ukrepe zmanjševanja emisije v vode in tla v zvezi z odvajanjem odpadnih vod. 
 
 
Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav 
UL RS, št. 45/07 
Ta uredba določa posebne zahteve v zvezi z emisijo snovi pri odvajanju odpadnih vod iz 
komunalnih čistilnih naprav  in sicer: mejne vrednosti parametrov odpadne vode; mejne 
vrednosti učinka čiščenja odpadne vode; posebne ukrepe v zvezi z načrtovanjem  in 
obratovanjem komunalnih čistilnih naprav ter roke za izgradnjo objektov javne kanalizacije. 
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Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz malih komunalnih čistilnih 
naprav  

UL RS, št. 103/02 
Ta uredba določa posebne zahteve v zvezi z emisijo snovi pri odvajanju odpadnih vod iz 
malih komunalnih čistilnih naprav, in sicer: mejne vrednosti parametrov odpadne  vode; 
mejne  vrednosti učinka čiščenja odpadne vode; posebne zahteve v zvezi z lastnim 
nadzorom obratovanja malih komunalnih čistilnih naprav in izvajanjem monitoringa emisij iz 
malih čistilnih naprav. 
 
Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih vod ter o pogojih za 
njegovo izvajanje 
UL RS, št. 74/07 
Ta pravilnik določa vrste parametrov odpadnih vod, ki so predmet prvih meritev ter 
obratovalnega monitoringa odpadnih  vod (emisijski monitoring), metodologijo vzorčenja in 
merjenja parametrov in količin odpadnih vod, vsebino poročila o prvih meritvah in emisijskem 
monitoringu, ter način in obliko sporočanja podatkov ministru, pristojnemu za varstvo okolja. 
Pravilnik določa tudi pogoje, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki izvaja prve meritve ali emisijski 
monitoring. 
 
Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda 
(UL RS, št. 123/2004 (142/2004 - popr.), 68/2005, 77/2006, 71/2007) 
 
Ta uredba določa višino, način obračunavanja, odmere in plačevanja takse za 
obremenjevanje vode z odvajanjem odpadnih voda v sladke površinske in podzemne vode, ki 
so glede na obliko pojavljanja izvirne, podzemne in površinske, tekoče in stoječe, ter v 
teritorialno morje.Uredba določa tudi merila  za znižanje in oprostitev plačevanja takse .  
 
Sklep o določitvi cene za enoto obremenitve voda za leto 2007 
(UL RS, št. 138/2006) 
 
Odredba o obliki poročila o občasnih ali trajnih meritvah v okviru obratovalnega 
monitoringa odpadnih vod  
UL RS, št. 1/01, 106/01, 13/04 

Uredba o območjih kopalnih voda ter o monitoringu kakovosti kopalnih voda 
UL RS, št. 70/03, 72/04 
 
Uredba o mejnih vrednostih nevarnih snovi in gnojil v tla 
UL RS, št. 84/05 
 
Uredba o mejnih, opozorilnih in kritičnih imisijskih vrednostih nevarnih snovi v tleh 
UL RS, št. 68/96 
 
Pravilnik o obratovalnem monitoringu pri vnosu nevarnih snovi in rastlinskih hranil v 
tla  
UL RS, št. 55/97 
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Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz objektov reje domače živine 
UL RS, št.10/99, 7/00 
 
Pravilnik o obratovalnem monitoringu onesnaženja podzemne vode  
UL RS, št.49/06 
 
Uredba o standardih kakovosti podzemne vode 
UL RS, št.100/05 
 

Uredba o kemijskem stanju površinskih voda  
UL RS, št. 11/02 
 
Pravilnik o pitni vodi 
UL RS, št.19/04 
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o pitni vodi,  
UL RS, št. 35/04 
Pravilnik o spremembi Pravilnika o pitni vodi,  
UL RS, št. 26/06 
Pravilnik o spremembi Pravilnika o pitni vodi,  
UL RS, št. 92/06 
 
Pravilnik o kriterijih za določitev vodovarstvenega območja 
UL RS, št. 64/04, 5/06 
 
Pravilnik o gradnjah na vodovarstvenih območjih, ki se lahko izvedejo samo na 
podlagi vodnega soglasja, in o dokumentaciji, ki je potrebna za pridobitev vodnega 
sdoglasja  
UL RS, št.62/04 
Uredba o kakovosti površinskih voda, ki se jih odvzema za oskrbo s pitno vodo 
UL RS, št. 125/00, 52/02 

Pravilnik o imisijskem monitoringu kakovosti površinskih voda, ki se jih odvzema 
za oskrbo s pitno vodo  
UL RS, št. 40/01 

Uredba o kakovosti površinskih voda za življenje sladkovodnih vrst rib  
UL RS, št. 46/02 
Zakon o ohranjanju narave 
UL RS, št. 96/04 - UPB2 
 
Uredba o vrstah posegov v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na 
okolje 
UL RS, št. 78/06, 72/07 
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EU ZAKONODAJA 
 
Urban Waste Water Directive (91/271/EEC, 98/15/EC) (Direktiva Sveta ES 91/271/EEC 
o obdelavi komunalne odpadne vode) 
 
Water Framework Directive Direktiva Parlamenta in Sveta ES 2000/60/ES o določitvi 
okvira za ukrepe Evropske Skupnosti na področju politike upravljanja z vodami 
 
Drinking Water Directive (80/778/EEC) z dodatki (81/858/EEC), (90/656/EEC), 
(91/692/EEC) (ES 98/83/EEC) (Direktiva Sveta ES 98/83/EEC o kakovosti vode, 
namenjene za prehrano ljudi) 
 
Surface Water for the Abstraction of Drinkig Water (75/440/EEC) z dodatki 
(79/869/EEC), (90/656/EEC), (91/692/EEC) (Direktiva Sveta ES 75/440/EEC o zahtevah 
glede kakovosti površinske vode za odvzem pitne vode v državah članicah EU) 
 
Bathing Water (76/160/EEC) z dodatkom (90/656/EEC) (Direktiva Sveta ES 76/160/EEC 
o kakovosti kopalnih voda 
Dangerous Substances to the Aquatic Environment (76/464/EEC) z dodatki 
(90/656/EEC), (91/692/EEC) 
 
List on Substances (86/280/EEC) z dodatki (88/347/EEC), (90/415/EEC) 
 
Nitrates Directive (92/43/EEC) 
 

Habitats Directive (92/43/EEC) 

 

Shellfish Directive (79/923/EEC) z dodatkom (91/692/EEC) 

 

Fish Water Directive (78/659/EEC) 

 

Ground Water (80/68/EEC) z dodatki (90/656/ECC), (91/692/EEC) 
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C.   | PROGRAMSKE REŠITVE 
 

C 1.0.   | ANALIZA STANJA 
 
 
C 1.1.   | OBMOČJE OBČINE  
 
Identifikator (ID) občine Velike Lašče je 134. Medresorski identifikator (MID) občine Velike 
Lašče je 11027628. 
 
Datum ustanovitve občine oziroma uveljavitve njenega območja: 04.10.1994. 
 
Na območju občine je bilo 01.01.2005:  
8 katasterskih občin, 96 prostorskih okolišev, 94 statističnih okolišev, 88 naselij in 1.470 
hišnih številk. 
 
Za celotno območje občine Velike Lašče velja, da sodi v administrativni okvir: 

• Upravna enota Ljubljana s sedežem v Ljubljani;  
• statistična regija: Osrednjeslovenska; 
• RRA Ljubljanske urbane regije; 
• za sklop narava - območna enota Zavoda RS za varstvo narave s sedežem v 

Ljubljani; 
• za sklop vode -območna pisarna Urada za upravljanje z vodami ARSO-MOP s 

sedežem v Ljubljani; 
• za sklop odvajanje in čiščenje odpadnih voda – JP Vodovod - kanalizacija s sedežem 

v Ljubljani; 
• za sklop vodooskrbe – (delno) JP Vodovod - kanalizacija s sedežem v Ljubljani. 
 

Območje občine (obravnavano območje s prikazanimi  razvodnicami je na sliki 2): 
hidrološko sodi v okvir Vodnega območja Donave (EU koda: SI_RBD_1).  
Znotraj vodnega območja Donave (EU koda: SI_RBD_1) je prisotno porečje Save (ID 1) s 
podenoto Krka (ID 18) in dalje Povirje Krke (ID 181) z naslednjima prisotnima hidrografskima 
območjema: 

• Dobravka (ID HGO 1811  - Povirje Krke od izvira do sotočja z Rašico); 
• Rašica (ID HGO 1812  - Vodozbirna površina Rašice ) in 
• Kraška Krka (ID HGO 1813  - Porečje Krke od sotočja z Rašico do sotočja z Višnjico)  

 
in Krka – Žužemberk (ID 183) z naslednjim prisotnim hidrografskim območjem: 

• Dobre potok (ID HGO 1832  - Vodozbirna površina Dobrega potoka) 
 
ter Ljubljanica (ID 14) in dalje Barjanska Ljubljanica (ID 147) z naslednjima prisotnima 
hidrografskima območjema: 

• Iška (ID HGO 1474  - Vodozbirna površina Iške ) in 
• Ižica (ID HGO 1476  - Vodozbirna površina Ižice). 
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Slika 2: Prikaz razvodnic na obravnavanem območju občine Velike Lašče z okolico.  
           Vir: Interaktivni naravovarstveni atlas. 

 
 
 
Slika 3: Prikaz vodovarstvenih območij virov pitne vode na območju občine Velike Lašče z 
             okolico skladno z registrom, katerega vodi MOP. Vir: Interaktivni naravovarstveni  
             atlas. 
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Posamezni deli območje občine s tamkajšnjimi naselji sodijo v okvir vodovarstvenih 
območij virov pitne vode (3 ali 2 vodovarstveni pas). Večji del občine je opredeljen kot 
občutljivo območje. 
 
Slika 4: Prikaz naravovarstvenih območij Nature 2000  na območju občine Velike Lašče z 
             okolico skladno z registrom, katerega vodi MOP. Vir: Interaktivni naravovarstveni  
             atlas. 

 
 
Del območja občine naravovarstveno ima potencialni na ozemlja, pomembna v evropskem 
okviru ter opredeljenega v skladu z Eu zakonodajo - Natura 2000. Območja opredeljena na 
podlagi direktive o pticah (SPA) je vlada RS določila dokončno, na podlagi direktive o 
habitatih (pSCI) pa bodo še preverjena v postopku pred Evropsko komisijo. Na 
obravnavanem območju (situacija je predstavljena na sliki 4) ima del ozemlja potencialni vpliv 
na:  

• območje Krimsko hribovje - Menišija (pSCI – koda SI3000256) 
 
Na območju občine so prisotne naslednje naravnogeografske regije: 
Dinarski kras celinske Slovenije  s podenoto Visoki kras kamor sodijo: 

• Velikolaščanska pokrajina; 
• Krimsko-Mokrško hribovje in Menišija in 
• Bloke in Loški potok 

ter Nizki kras, kamor sodi: 
• Turjaška pokrajina. 

 
C  1.1.1.   POVRŠINA  
Površina Občine Velike Lašče meri 103,1 km2.  
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C  1.1.2.   NASELJA S PREBIVALCI 
 
Seznam naselij in prebivalcev je povzet iz baz Statističnega urada RS (SURS). Število ljudi po naseljih, predstavljenih v tabelah 1 in 2 , ki sta 
povzeti po bazi SURS predstavlja stanje po Popisu v letu 2002, odstopa od števila ljudi v državnih izhodiščih, kjer je bila osnova Centralni 
register prebivalcev RS, voden na Ministrstvu za notranje zadeve, z drugim datumom zajema podatkov. V nadaljevanju smo zaradi obveznosti 
usklajenosti z državnimi izhodišči smiselno povzeli podatke iz državnega programa. 
V občini Velike Lašče je 88 naselij s stalnimi prebivalci. 
 
Tabela 1: Prebivalstvo, gospodinjstva, družine, stavbe in stanovanja in naselja v Občini Velike Lašče.  
                Vir: Statistični urad Republike Slovenije, Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj 2002. 
  Prebivalstvo Gospodinjstva      Stanovanja  
Naselje          Družine Stavbe s    povprečno  
  skupaj moški ženske skupaj povprečna    stanovanji 1) skupaj na stavbo s  
             velikost         stanovanji 1)  
 
VELIKE LAŠČE 3735 1874 1861 1259 3,0 1009 1456 1614 1,1  
  
Adamovo 13 7 6 3 4,3 4 9 9 1,0 1 
Bane z - z z z - z z z 2 
Bavdek 25 13 12 11 2,3 8 10 10 1,0 3 
Borovec pri Karlovici z z 3 z z z 5 5 1,0 4 
Boštetje 8 4 4 3 2,7 z 5 5 1,0 5 
Brankovo 20 7 13 7 2,9 6 8 8 1,0 6 
Brlog - del 8 4 4 z z z z z z 7 
Bukovec 5 z z z z z z z z 8 
Centa 10 5 5 5 2,0 z 8 9 1,1 9 
Četež pri Turjaku 28 15 13 6 4,7 7 8 8 1,0 10 
Dednik 21 10 11 4 5,3 6 6 6 1,0 11 
Dolenje Kališče - - - - - - z z z 12 
Dolnje Retje 56 21 35 15 3,7 17 18 18 1,0 13 
Dolščaki 65 31 34 24 2,7 18 22 27 1,2 14 
Dvorska vas 110 52 58 37 3,0 28 44 50 1,1 15 
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Gorenje Kališče 6 z z 3 2,0 z 8 8 1,0 16 
Gornje Retje 21 14 7 7 3,0 6 6 7 1,2 17 
Gradež 150 84 66 57 2,6 41 85 92 1,1 18 
Gradišče 7 z z 3 2,3 z 9 9 1,0 19 
Grm 11 4 7 4 2,8 4 5 6 1,2 20 
Hlebče 38 20 18 10 3,8 10 9 10 1,1 21 
Hrustovo 33 15 18 12 2,8 8 13 13 1,0 22 
Jakičevo 21 14 7 5 4,2 5 5 6 1,2 23 
Javorje 13 8 5 4 3,3 3 6 6 1,0 24 
Kaplanovo 21 9 12 7 3,0 5 8 8 1,0 25 
Karlovica 48 21 27 15 3,2 14 14 19 1,4 26 
Knej 22 11 11 8 2,8 6 11 12 1,1 27 
Kot pri Veliki Slevici 7 4 3 3 2,3 3 z z z 28 
Krkovo pri Karlovici 12 7 5 4 3,0 3 5 5 1,0 29 
Krvava Peč 26 15 11 13 2,0 7 31 32 1,0 30 
Kukmaka 33 18 15 10 3,3 9 11 13 1,2 31 
Laporje 41 24 17 14 2,9 11 17 18 1,1 32 
Laze 16 8 8 5 3,2 4 z 5 z 33 
Logarji 30 19 11 7 4,3 7 8 8 1,0 34 
Lužarji 20 11 9 11 1,8 5 11 11 1,0 35 
Mački 26 9 17 10 2,6 7 14 16 1,1 36 
Mala Slevica 160 78 82 49 3,3 45 52 53 1,0 37 
Male Lašče 258 132 126 84 3,1 65 89 96 1,1 38 
Mali Ločnik 51 23 28 20 2,6 13 21 24 1,1 39 
Mali Osolnik 49 29 20 15 3,3 11 18 20 1,1 40 
Marinčki 17 7 10 5 3,4 4 8 8 1,0 41 
Medvedjek 18 10 8 6 3,0 4 6 6 1,0 42 
Mohorje 16 7 9 7 2,3 4 6 7 1,2 43 
Naredi 9 5 4 5 1,8 3 17 17 1,0 44 
Opalkovo 23 12 11 10 2,3 5 11 11 1,0 45 
Osredek 32 16 16 15 2,1 10 26 26 1,0 46 
Pečki 11 6 5 4 2,8 3 7 8 1,1 47 
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Plosovo 8 4 4 3 2,7 z z z z 48 
Podhojni Hrib 37 18 19 10 3,7 9 10 10 1,0 49 
Podkogelj 16 9 7 7 2,3 4 7 7 1,0 50 
Podkraj 21 8 13 4 5,3 4 5 5 1,0 51 
Podlog 24 13 11 8 3,0 7 12 12 1,0 52 
Podsmreka pri Velikih Laščah 24 10 14 5 4,8 5 6 6 1,0 53 
Podstrmec 23 13 10 9 2,6 5 12 14 1,2 54 
Podulaka 26 13 13 9 2,9 8 13 13 1,0 55 
Podžaga 22 9 13 8 2,8 6 9 9 1,0 56 
Polzelo z z z z z - z z z 57 
Poznikovo 17 8 9 7 2,4 5 14 15 1,1 58 
Prazniki 20 13 7 6 3,3 5 6 8 1,3 59 
Prhajevo 13 4 9 5 2,6 3 z z z 60 
Prilesje 64 30 34 15 4,3 18 17 21 1,2 61 
Purkače 24 13 11 9 2,7 7 7 9 1,3 62 
Pušče 44 24 20 14 3,1 11 15 15 1,0 63 
Rašica 227 110 117 73 3,1 62 68 78 1,2 64 
Rob 60 29 31 25 2,4 15 28 31 1,1 65 
Rupe 4 z z 3 1,3 z z z z 66 
Sekirišče 11 5 6 5 2,2 4 8 9 1,1 67 
Selo pri Robu 41 21 20 15 2,7 12 16 20 1,3 68 
Sloka Gora 10 3 7 6 1,7 3 9 9 1,0 69 
Srnjak 8 5 3 5 1,6 z 8 8 1,0 70 
Srobotnik pri Vel. Laščah 49 26 23 15 3,3 13 16 20 1,3 71 
Stope 33 18 15 12 2,8 11 11 13 1,2 72 
Strletje 29 15 14 12 2,4 7 20 21 1,1 73 
Strmec 8 3 5 4 2,0 z z z z 74 
Ščurki 15 7 8 3 5,0 4 z z z 75 
Škamevec 14 6 8 3 4,7 3 6 6 1,0 76 
Škrlovica 38 22 16 10 3,8 9 11 13 1,2 77 
Tomažini 28 15 13 8 3,5 7 10 10 1,0 78 
Turjak 187 94 93 65 2,9 54 63 71 1,1 79 
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Ulaka 44 21 23 13 3,4 10 16 16 1,0 80 
Uzmani 20 10 10 6 3,3 6 11 11 1,0 81 
Velika Slevica 60 32 28 16 3,8 16 17 18 1,1 82 
Velike Lašče 639 312 327 215 3,0 184 189 244 1,3 83 
Veliki Ločnik 98 50 48 37 2,7 26 48 52 1,1 84 
Veliki Osolnik 78 42 36 25 3,1 21 33 33 1,0 85 
Vrh 16 8 8 4 4,0 6 9 9 1,0 86 
Zgonče 8 5 3 z z z z z z 87 
Žaga 4 z z 3 1,3 z 5 5 1,0 88 
 
1) V tabeli so prikazane samo stavbe s stanovanji za stalno ali občasno bivanje. Stavbe, v katerih so samo stanovanja za opravljanje dejavnosti, 
 skupinska stanovanja ali drugi naseljeni prostori, ki niso stanovanja, niso vključene.  
 
V občini Velike Lašče je 15. naselij z več kot 50. stalnimi prebivalci.  
 
Tabela 2: Prebivalstvo, gospodinjstva, družine, stavbe in stanovanja in naselja v Občini Velike Lašče. Razvrstitev po številu stalnih  
                prebivalcev. Vir: Statistični urad Republike Slovenije, Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj 2002. 
  Prebivalstvo Gospodinjstva      Stanovanja  
Naselje          Družine Stavbe s    povprečno  
  skupaj moški ženske skupaj povprečna     stanovanji 1) skupaj na stavbo s  
             velikost          stanovanji 1)  
 
VELIKE LAŠČE 3735 1874 1861 1259 3,0 1009 1456 1614 1,1  
  
Velike Lašče 639 312 327 215 3,0 184 189 244 1,3 1 
Male Lašče 258 132 126 84 3,1 65 89 96 1,1 2 
Rašica 227 110 117 73 3,1 62 68 78 1,2 3 
Turjak 187 94 93 65 2,9 54 63 71 1,1 4 
Mala Slevica 160 78 82 49 3,3 45 52 53 1,0 5 
Gradež 150 84 66 57 2,6 41 85 92 1,1 6 
Dvorska vas 110 52 58 37 3,0 28 44 50 1,1 7 
Veliki Ločnik 98 50 48 37 2,7 26 48 52 1,1 8 
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Veliki Osolnik 78 42 36 25 3,1 21 33 33 1,0 9 
Dolščaki 65 31 34 24 2,7 18 22 27 1,2 10 
Prilesje 64 30 34 15 4,3 18 17 21 1,2 11 
Rob 60 29 31 25 2,4 15 28 31 1,1 12 
Velika Slevica 60 32 28 16 3,8 16 17 18 1,1 13 
Dolnje Retje 56 21 35 15 3,7 17 18 18 1,0 14 
Mali Ločnik 51 23 28 20 2,6 13 21 24 1,1 15 
Mali Osolnik 49 29 20 15 3,3 11 18 20 1,1  
Srobotnik pri Vel. Laščah 49 26 23 15 3,3 13 16 20 1,3  
Karlovica 48 21 27 15 3,2 14 14 19 1,4  
Pušče 44 24 20 14 3,1 11 15 15 1,0  
Ulaka 44 21 23 13 3,4 10 16 16 1,0  
Laporje 41 24 17 14 2,9 11 17 18 1,1  
Selo pri Robu 41 21 20 15 2,7 12 16 20 1,3  
Hlebče 38 20 18 10 3,8 10 9 10 1,1  
Škrlovica 38 22 16 10 3,8 9 11 13 1,2  
Podhojni Hrib 37 18 19 10 3,7 9 10 10 1,0  
Hrustovo 33 15 18 12 2,8 8 13 13 1,0  
Kukmaka 33 18 15 10 3,3 9 11 13 1,2  
Stope 33 18 15 12 2,8 11 11 13 1,2  
Osredek 32 16 16 15 2,1 10 26 26 1,0  
Logarji 30 19 11 7 4,3 7 8 8 1,0  
Strletje 29 15 14 12 2,4 7 20 21 1,1  
Četež pri Turjaku 28 15 13 6 4,7 7 8 8 1,0  
Tomažini 28 15 13 8 3,5 7 10 10 1,0  
Krvava Peč 26 15 11 13 2,0 7 31 32 1,0  
Mački 26 9 17 10 2,6 7 14 16 1,1  
Podulaka 26 13 13 9 2,9 8 13 13 1,0  
Bavdek 25 13 12 11 2,3 8 10 10 1,0  
Podlog 24 13 11 8 3,0 7 12 12 1,0  
Podsmreka pri Velikih Laščah 24 10 14 5 4,8 5 6 6 1,0  
Purkače 24 13 11 9 2,7 7 7 9 1,3  
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Opalkovo 23 12 11 10 2,3 5 11 11 1,0  
Podstrmec 23 13 10 9 2,6 5 12 14 1,2  
Knej 22 11 11 8 2,8 6 11 12 1,1  
Podžaga 22 9 13 8 2,8 6 9 9 1,0  
Dednik 21 10 11 4 5,3 6 6 6 1,0  
Gornje Retje 21 14 7 7 3,0 6 6 7 1,2  
Jakičevo 21 14 7 5 4,2 5 5 6 1,2  
Kaplanovo 21 9 12 7 3,0 5 8 8 1,0  
Podkraj 21 8 13 4 5,3 4 5 5 1,0  
Brankovo 20 7 13 7 2,9 6 8 8 1,0  
Lužarji 20 11 9 11 1,8 5 11 11 1,0  
Prazniki 20 13 7 6 3,3 5 6 8 1,3  
Uzmani 20 10 10 6 3,3 6 11 11 1,0  
Medvedjek 18 10 8 6 3,0 4 6 6 1,0  
Marinčki 17 7 10 5 3,4 4 8 8 1,0  
Poznikovo 17 8 9 7 2,4 5 14 15 1,1  
Laze 16 8 8 5 3,2 4 z 5 z  
Mohorje 16 7 9 7 2,3 4 6 7 1,2  
Podkogelj 16 9 7 7 2,3 4 7 7 1,0  
Vrh 16 8 8 4 4,0 6 9 9 1,0  
Ščurki 15 7 8 3 5,0 4 z z z  
Škamevec 14 6 8 3 4,7 3 6 6 1,0  
Adamovo 13 7 6 3 4,3 4 9 9 1,0  
Javorje 13 8 5 4 3,3 3 6 6 1,0  
Prhajevo 13 4 9 5 2,6 3 z z z  
Krkovo pri Karlovici 12 7 5 4 3,0 3 5 5 1,0  
Grm 11 4 7 4 2,8 4 5 6 1,2  
Pečki 11 6 5 4 2,8 3 7 8 1,1  
Sekirišče 11 5 6 5 2,2 4 8 9 1,1  
Centa 10 5 5 5 2,0 z 8 9 1,1  
Sloka Gora 10 3 7 6 1,7 3 9 9 1,0  
Naredi 9 5 4 5 1,8 3 17 17 1,0  
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Boštetje 8 4 4 3 2,7 z 5 5 1,0  
Brlog - del 8 4 4 z z z z z z  
Plosovo 8 4 4 3 2,7 z z z z  
Srnjak 8 5 3 5 1,6 z 8 8 1,0  
Strmec 8 3 5 4 2,0 z z z z  
Zgonče 8 5 3 z z z z z z  
Gradišče 7 z z 3 2,3 z 9 9 1,0  
Kot pri Veliki Slevici 7 4 3 3 2,3 3 z z z  
Gorenje Kališče 6 z z 3 2,0 z 8 8 1,0  
Bukovec 5 z z z z z z z z  
Rupe 4 z z 3 1,3 z z z z  
Žaga 4 z z 3 1,3 z 5 5 1,0  
Bane z - z z z - z z z  
Borovec pri Karlovici z z 3 z z z 5 5 1,0  
Polzelo z z z z z - z z z  
Dolenje Kališče - - - - - - z z z  
 
 
Na območju občine je v vseh 88 naseljih 3.735 prebivalcev s stalnim prebivališčem (Popis 2002), kar predstavlja 36,2 prebivalca na km2 
površine, kar je pod državnim povprečjem (97,1 preb/ km2). 



LIMNOS-APLIKATIVNA EKOLOGIJA   
 

Operativni program odvajanja in čiščenja  
komunalnih odpadnih voda v Občini Velike Lašče 
     
      

41

V nadaljevanju podajamo še zbirni prikaz nekaterih relevantnih okoljskih, ekonomskih in 
socialnih podatkov za vsa naselja občine Velike Lašče, vključno s povezavo med naselji in 
tam evidentiranimi aglomeracijami. 
 
 
ADAMOVO 
 
ID naselja: 1. MID naselja: 10111137. Površina naselja: 59,603 ha. 
 
Ime naselja v petem sklonu - mestniku: na Adamovem. Pridevniška oblika izpeljana iz imena 
naselja: adamovski. Poimenovanje prebivalcev: Adamovci. 
 
Število prebivalcev ob popisih prebivalcev:  
leta 1869: 60 
leta 1900: 51 
leta 1931: 55 
leta 1961: 27 
leta 1971: 19 
leta 1981: 22 
leta 1991: 14 
leta 2002: 13 
 
Kratek opis naselja in njegove zgodovine:  
Razložena vasica v Velikolaščanski pokrajini leži pod Adamovskim hribom, na vzhodnem 
robu Mišje doline, ob potoku Velikem grabnu, zahodno od Velikih Lašč. Dostopna je po cesti 
iz zaselka Griča, ki spada h Kaplanovemu. Adamovski potok, ki teče skozi vasico, dobiva 
vodo iz izvirov Pri bajti in V Plazni. Na severu sta Svetinov in Firmanov hrib, na jugu pa je 
Pezovski hrib. Pod njim je zaselek Škulji. 
 
Nadmorska višina (najnižja, srednja, najvišja): 518 m, 520 m, 545 m. 
 
Naravnogeografska regija: Velikolaščanska pokrajina. 
 
Vodno območje: Vodno območje Donave. Porečje Save s podenoto reko Krko in znotraj nje 
povirje Krke (ID 181) z naslednjim prisotnim hidrografskim območjem: Rašica (ID HGO 1812  
- Vodozbirna površina Rašice ). 
 
Vodovarstvena območja virov pitne vode: naselje ne leži na z odloki opredeljenimi 
vodovarstvenimi območji vodnih zajetij za pitno vode. 
 
Območja Natura 2000: ozemlje naselja ne sodi v okvir območja Natura 2000. 
 
V okvir naselja sodi naslednje območje – aglomeracija: 
ID Aglomeracije Ime območja –  

povzeto po 
Državnih izhodiščih 

Predlog ustreznejšega 
imena območja 

5475 ADAMOVO Ohranitev poimenovanja 
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BANE 
 
ID naselja: 2. MID naselja: 10111153. Površina naselja: 66,247 ha. 
 
Ime naselja v petem sklonu - mestniku: v Banah. Pridevniška oblika izpeljana iz imena 
naselja: banovški. Poimenovanje prebivalcev: Banovci. 
 
Število prebivalcev ob popisih prebivalcev:  
leta 1869: 20 
leta 1900: 17 
leta 1931: 11 
leta 1961: 6 
leta 1971: 7 
leta 1981: 6 
leta 1991: 4 
leta 2002: ni pod. 
 
Kratek opis naselja in njegove zgodovine:  
Gručasta hribovska vasica v jugovzhodnem delu Krimsko-Mokrškega hribovja stoji na nizki 
vzpetini v vzhodnem delu Rutarske planote. Dostopna je po cesti iz sosednjih krajev Naredov 
in Zgonč. Več hiš v vasi je praznih. Na severu je strma Mala snožet, ki pada v dolino potoka 
Kobiljega curka, kjer je istoimenski dvostopenjski slap. Stopnji sta visoki 17 in 15 m. 
 
Nadmorska višina (najnižja, srednja, najvišja): 800 m, 805 m, 810 m. 
 
Naravnogeografska regija: Krimsko-Mokrško hribovje in Menišija. 
 
Vodno območje: Vodno območje Donave. Porečje Save s podenoto reko Krko in znotraj nje 
povirje Krke (ID 181) z naslednjim prisotnim hidrografskim območjem: Rašica (ID HGO 1812  
- Vodozbirna površina Rašice ). 
 
Vodovarstvena območja virov pitne vode: naselje ne leži na z odloki opredeljenimi 
vodovarstvenimi območji vodnih zajetij za pitno vode. 
 
Območja Natura 2000: ozemlje naselja ne sodi v okvir območja Natura 2000. 
 
V okvir naselja sodi naslednje območje – aglomeracija* : 
ID Aglomeracije Ime območja –  

povzeto po 
Državnih izhodiščih 

Predlog ustreznejšega 
imena območja 

   
* ni uradne aglomeracije  
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BAVDEK 
 
ID naselja: 3. MID naselja: 10111161. Površina naselja: 72,134 ha. 
 
Ime naselja v petem sklonu - mestniku: v Bavdku. Pridevniška oblika izpeljana iz imena 
naselja: bavdkovški. Poimenovanje prebivalcev: Bavdkovci. 
 
Število prebivalcev ob popisih prebivalcev:  
leta 1869: 31 
leta 1900: 32 
leta 1931: 46 
leta 1961: 28 
leta 1971: 25 
leta 1981: 23 
leta 1991: 21 
leta 2002: 25 
 
Kratek opis naselja in njegove zgodovine:  
Gručasta vasica zahodno od Rašice leži v skrajnem severozahodnem delu Velikolaščanske 
pokrajine, na nižji vzpetini severno pod Sv. Primožem (817m). Površje je deloma skrilavo, 
deloma dolomitno. Na vzhodu se svet odpira v vlažno in travnato dolino potoka Robarice. Do 
pred kratkim je bilo zelo razširjeno izdelovanje suhe robe. 
 
Nadmorska višina (najnižja, srednja, najvišja): 515 m, 525 m, 540 m. 
 
Naravnogeografska regija: Velikolaščanska pokrajina. 
 
Vodno območje: Vodno območje Donave. Porečje Save s podenoto reko Krko in znotraj nje 
povirje Krke (ID 181) z naslednjim prisotnim hidrografskim območjem: Rašica (ID HGO 1812  
- Vodozbirna površina Rašice ). 
 
Vodovarstvena območja virov pitne vode: naselje ne leži na z odloki opredeljenimi 
vodovarstvenimi območji vodnih zajetij za pitno vode. 
 
Območja Natura 2000: ozemlje naselja ne sodi v okvir območja Natura 2000. 
 
V okvir naselja sodi naslednje območje – aglomeracija: 
ID Aglomeracije Ime območja –  

povzeto po 
Državnih izhodiščih 

Predlog ustreznejšega 
imena območja 

5442 BAVDEK BAVDEK - GRADIŠČE 
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BOROVEC PRI KARLOVICI 
 
ID naselja: 4. MID naselja: 10111196. Površina naselja: 144,742 ha. 
 
Ime naselja v petem sklonu - mestniku: v Borovcu. Pridevniška oblika izpeljana iz imena 
naselja: borovški. Poimenovanje prebivalcev: Borovčani. 
 
Število prebivalcev ob popisih prebivalcev:  
leta 1869: 13 
leta 1900: 25 
leta 1931: 29 
leta 1961: 23 
leta 1971: 18 
leta 1981: 19 
leta 1991: 10 
leta 2002: ni pod. 
 
Kratek opis naselja in njegove zgodovine:  
Gručasta vasica na zahodnem robu Velikolaščanske pokrajine leži severno pod Slemeni v 
zgornjem delu Mišje doline, ki se tu ob manjšem potoku nekoliko razširi. Mokrotni svet v dnu 
doline so že pred desetletji meliorirali. 
 
Nadmorska višina (najnižja, srednja, najvišja): 535 m, 540 m, 550 m. 
 
Naravnogeografska regija: Velikolaščanska pokrajina. 
 
Vodno območje: Vodno območje Donave. Porečje Save s podenoto reko Krko in znotraj nje 
povirje Krke (ID 181) z naslednjim prisotnim hidrografskim območjem: Rašica (ID HGO 1812  
- Vodozbirna površina Rašice ). 
 
Vodovarstvena območja virov pitne vode: naselje ne leži na z odloki opredeljenimi 
vodovarstvenimi območji vodnih zajetij za pitno vode. 
 
Območja Natura 2000: ozemlje naselja ne sodi v okvir območja Natura 2000. 
 
V okvir naselja sodi naslednje območje – aglomeracija: 
ID Aglomeracije Ime območja –  

povzeto po 
Državnih izhodiščih 

Predlog ustreznejšega 
imena območja 

5393 
BOROVEC PRI 

KARLOVICI 
Ohranitev poimenovanja 
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BOŠTETJE 
 
ID naselja: 5. MID naselja: 10111200. Površina naselja: 72,925 ha. 
 
Ime naselja v petem sklonu - mestniku: v Boštetjah. Pridevniška oblika izpeljana iz imena 
naselja: bošteški. Poimenovanje prebivalcev: Boštečani. 
 
Število prebivalcev ob popisih prebivalcev:  
leta 1869: 28 
leta 1900: 46 
leta 1931: 22 
leta 1961: 29 
leta 1971: 26 
leta 1981: 15 
leta 1991: 12 
leta 2002:   8 
 
Kratek opis naselja in njegove zgodovine:  
Gručasta vasica v jugovzhodnem delu Krimsko-Mokrškega hribovja leži sredi Rutarske 
planote, ob cesti Mohorje - Naredi. Ob kolovozu proti Lužarjem je zaselek Laze. Do pred 
kratkim je bilo zelo razširjeno izdelovanje suhe robe. 
 
Nadmorska višina (najnižja, srednja, najvišja): 790 m, 790 m, 790 m. 
 
Naravnogeografska regija: Krimsko-Mokrško hribovje in Menišija. 
 
Vodno območje: Vodno območje Donave. Porečje Save s podenoto reko Krko in znotraj nje 
povirje Krke (ID 181) z naslednjim prisotnim hidrografskim območjem: Rašica (ID HGO 1812 
- Vodozbirna površina Rašice )  - vzhodni del naselja. Zahodni del naselja gravitira na 
območje: Ljubljanica (ID 14) in dalje Barjanska Ljubljanica (ID 147) z naslednjim prisotnim 
hidrografskim območjem: Iška (ID HGO 1474  - Vodozbirna površina Iške ). 
 
Vodovarstvena območja virov pitne vode: večina naselja leži na z odlokom opredeljenim 
vodovarstvenim območjem vodnega zajetja za pitno vode (3. pas). 
 
Območja Natura 2000: ozemlje naselja ne sodi v okvir območja Natura 2000. 
 
V okvir naselja sodi naslednje območje – aglomeracija: 
ID Aglomeracije Ime območja –  

povzeto po 
Državnih izhodiščih 

Predlog ustreznejšega 
imena območja 

5432 BOŠTETJE Ohranitev poimenovanja 
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BRANKOVO 
 
ID naselja: 6. MID naselja: 10111218. Površina naselja: 61,473 ha. 
 
Ime naselja v petem sklonu - mestniku: na Brankovem. Pridevniška oblika izpeljana iz imena 
naselja: brankovški. Poimenovanje prebivalcev: Brankovci. 
 
Število prebivalcev ob popisih prebivalcev:  
leta 1869: 35 
leta 1900: 36 
leta 1931: 51 
leta 1961: 24 
leta 1971: 18 
leta 1981: 14 
leta 1991: 23 
leta 2002: 20 
 
Kratek opis naselja in njegove zgodovine:  
Gručasta vasica v Velikolaščanski pokrajini leži na ozki terasi tik nad Mišjo dolino, po kateri 
teče potok Veliki graben, pod gozdnatim pobočjem Ulake. Dostopna je po cesti neposredno 
iz Velikih Lašč ali po cesti, ki se odcepi od ceste Knej - Karlovica. Višje na pobočju je ob 
gozdu Brezju zaselek Zajci. 
 
Nadmorska višina (najnižja, srednja, najvišja): 540 m, 550 m, 575 m. 
 
Naravnogeografska regija: Velikolaščanska pokrajina. 
 
Vodno območje: Vodno območje Donave. Porečje Save s podenoto reko Krko in znotraj nje 
povirje Krke (ID 181) z naslednjim prisotnim hidrografskim območjem: Rašica (ID HGO 1812  
- Vodozbirna površina Rašice ). 
 
Vodovarstvena območja virov pitne vode: naselje ne leži na z odloki opredeljenimi 
vodovarstvenimi območji vodnih zajetij za pitno vode. 
 
Območja Natura 2000: ozemlje naselja ne sodi v okvir območja Natura 2000. 
 
V okvir naselja sodi naslednje območje – aglomeracija*: 
ID Aglomeracije Ime območja –  

povzeto po 
Državnih izhodiščih 

Predlog ustreznejšega 
imena območja 

  Ohranitev poimenovanja 
* ni uradne aglomeracije  
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BRLOG - DEL 
 
ID naselja: 7. MID naselja: 10111277. Površina naselja: 80,884 ha. 
 
Ime naselja v petem sklonu - mestniku: v Brlogu. Pridevniška oblika izpeljana iz imena 
naselja: brloški. Poimenovanje prebivalcev: Brlogarji. 
 
Število prebivalcev ob popisih prebivalcev:  
leta 1869: 25 
leta 1900: 11 
leta 1931: 19 
leta 1961: 10 
leta 1971: 7 
leta 1981: 6 
leta 1991: 8 
leta 2002: 8 
 
Kratek opis naselja in njegove zgodovine:  
Gručasto jedro vasice leži v ozki dolini potoka Kozmanjke, ki se na severovzhod odpira proti 
Karlovici. Zahodno nad vasico se svet strmo dvigne na Bloško planoto. Del vasi je v ribniški 
občini. 
 
Nadmorska višina (najnižja, srednja, najvišja): 580 m, 590 m, 595 m. 
 
Naravnogeografska regija: Velikolaščanska pokrajina. 
 
Vodno območje: Vodno območje Donave. Porečje Save s podenoto reko Krko in znotraj nje 
povirje Krke (ID 181) z naslednjim prisotnim hidrografskim območjem: Rašica (ID HGO 1812  
- Vodozbirna površina Rašice ). 
 
Vodovarstvena območja virov pitne vode: naselje ne leži na z odloki opredeljenimi 
vodovarstvenimi območji vodnih zajetij za pitno vode. 
 
Območja Natura 2000: ozemlje naselja ne sodi v okvir območja Natura 2000. 
 
V okvir naselja sodi naslednje območje – aglomeracija*: 
ID Aglomeracije Ime območja –  

povzeto po 
Državnih izhodiščih 

Predlog ustreznejšega 
imena območja 

   
* ni uradne aglomeracije  
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BUKOVEC 
 
ID naselja: 8. MID naselja: 10111285. Površina naselja: 300,982 ha. 
 
Ime naselja v petem sklonu - mestniku: v Bukovcu. Pridevniška oblika izpeljana iz imena 
naselja: bukovški. Poimenovanje prebivalcev: Bukovčani. 
 
Število prebivalcev ob popisih prebivalcev:  
leta 1869: 25 
leta 1900: 28 
leta 1931: 31 
leta 1961: 8 
leta 1971: 3 
leta 1981: 4 
leta 1991: 2 
leta 2002: 5 
 
Kratek opis naselja in njegove zgodovine:  
Skoraj povsem opustela odmaknjena vasica leži sredi Krimsko-Mokrškega hribovja, na 
krčevini na pobočni polici, vzhodno nad strmim pobočjem soteske reke Iške. Dostopna je po 
cesti iz Krvave Peči. V okolici je svet vrtačast in kamnit. 
 
Nadmorska višina (najnižja, srednja, najvišja): 685 m, 685 m, 685 m. 
 
Naravnogeografska regija: Krimsko-Mokrško hribovje in Menišija. 
 
Vodno območje: Vodno območje Donave. Porečje Save s podenoto Ljubljanica (ID 14) in 
dalje Barjanska Ljubljanica (ID 147) z naslednjim prisotnim hidrografskim območjem: Iška (ID 
HGO 1474  - Vodozbirna površina Iške ). 
 
Vodovarstvena območja virov pitne vode: naselje leži na z odlokom opredeljenim 
vodovarstvenim območjem vodnega zajetja za pitno vode (3. pas). 
 
Območja Natura 2000: ozemlje naselja sodi v okvir območja Natura 2000 s podobmočjem: 
Krimsko hribovje - Menišija (pSCI – koda SI3000256). 
 
V okvir naselja sodi naslednje območje – aglomeracija: 
ID Aglomeracije Ime območja –  

povzeto po 
Državnih izhodiščih 

Predlog ustreznejšega 
imena območja 

5280 BUKOVEC Ohranitev poimenovanja 
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CENTA 
 
ID naselja: 9. MID naselja: 10111307. Površina naselja: 71,644 ha. 
 
Ime naselja v petem sklonu - mestniku: v Centi. Pridevniška oblika izpeljana iz imena naselja:  
centarski. Poimenovanje prebivalcev: Centarji. 
 
Število prebivalcev ob popisih prebivalcev:  
leta 1869: 24 
leta 1900: 29 
leta 1931: 36 
leta 1961: 16 
leta 1971: 19 
leta 1981: 17 
leta 1991: 18 
leta 2002: 10 
 
Kratek opis naselja in njegove zgodovine:  
Gručasta vasica v Krimsko-Mokrškem hribovju leži južno od Kureščka, na vrhu slemena med 
grapama potokov Sodnega grabna na zahodu in Podpeči na vzhodu. Dostopna je po cesti, ki 
se od ceste Rob - Kurešček pri Osredku odcepi proti Krvavi Peči. Proti jugu se svet 
polagoma spušča v Dolgo dolino potoka Uzmanjščice. 
 
Nadmorska višina (najnižja, srednja, najvišja): 625 m, 630 m, 635 m. 
 
Naravnogeografska regija: Krimsko-Mokrško hribovje in Menišija. 
 
Vodno območje: Vodno območje Donave. Porečje Save s podenoto reko Krko in znotraj nje 
povirje Krke (ID 181) z naslednjim prisotnim hidrografskim območjem: Rašica (ID HGO 1812  
- Vodozbirna površina Rašice ). 
 
Vodovarstvena območja virov pitne vode: naselje leži na z odlokom opredeljenim 
vodovarstvenim območjem vodnega zajetja za pitno vode (3. pas). 
 
Območja Natura 2000: ozemlje naselja ne sodi v okvir območja Natura 2000. 
 
V okvir naselja sodi naslednje območje – aglomeracija: 
ID Aglomeracije Ime območja –  

povzeto po 
Državnih izhodiščih 

Predlog ustreznejšega 
imena območja 

5458 OSREDEK OSREDEK-CENTA 
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ČETEŽ PRI TURJAKU 
 
ID naselja: 10. MID naselja: 10111315. Površina naselja: 132,528 ha. 
 
Ime naselja v petem sklonu - mestniku: v Četežu. Pridevniška oblika izpeljana iz imena 
naselja: četeški. Poimenovanje prebivalcev: Četežani. 
 
Število prebivalcev ob popisih prebivalcev:  
leta 1869: 45 
leta 1900: 45 
leta 1931: 38 
leta 1961: 34 
leta 1971: 24 
leta 1981: 28 
leta 1991: 32 
leta 2002: 28 
 
Kratek opis naselja in njegove zgodovine:  
Gručasta vasica v Turjaški pokrajini leži na slemenu zahodno nad dolino Javorškega potoka, 
nasproti Turjaškega gradu, ob cesti, ki Podturjak povezuje z Zapotokom. Na severu je ozka 
Ščurkovska grapa, na jugu pa Kovačeva grapa, po kateri teče potok Granjevica. 
 
Nadmorska višina (najnižja, srednja, najvišja): 515 m, 520 m, 525 m. 
 
Naravnogeografska regija: Turjaška pokrajina. 
 
Vodno območje: Vodno območje Donave. Porečje Save s podenoto Ljubljanica (ID 14) in 
dalje Barjanska Ljubljanica (ID 147) z naslednjim prisotnim hidrografskim območjem: Ižica (ID 
HGO 1476  - Vodozbirna površina Ižice). 
 
Vodovarstvena območja virov pitne vode: naselje ne leži na z odloki opredeljenimi 
vodovarstvenimi območji vodnih zajetij za pitno vode. 
 
Območja Natura 2000: ozemlje naselja ne sodi v okvir območja Natura 2000. 
 
V okvir naselja sodi naslednje območje – aglomeracija: 
ID Aglomeracije Ime območja –  

povzeto po 
Državnih izhodiščih 

Predlog ustreznejšega 
imena območja 

5423 ČETEŽ PRI TURJAKU Ohranitev poimenovanja 
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DEDNIK 
 
ID naselja: 11. MID naselja: 10111340. Površina naselja: 244,495 ha. 
 
Ime naselja v petem sklonu - mestniku: v Dedniku. Pridevniška oblika izpeljana iz imena 
naselja: dedniški. Poimenovanje prebivalcev: Dednikarji.  
 
 
Število prebivalcev ob popisih prebivalcev:  
leta 1869: 51 
leta 1900: 38 
leta 1931: 42 
leta 1961: 15 
leta 1971: 23 
leta 1981: 27 
leta 1991: 22 
leta 2002: 21 
 
Kratek opis naselja in njegove zgodovine:  
Gručasta hribovska vasica v jugovzhodnem delu Krimsko-Mokrškega hribovja leži na prevalu 
med hriboma Dednikom (834 m) na severovzhodu in Vrhom (821 m) na jugovzhodu, na robu 
Rutarske planote. Dostopna je po krajevni cesti, ki se v Rupah odcepi od ceste Boštetje - 
Krvava Peč. 
 
Nadmorska višina (najnižja, srednja, najvišja): 780 m, 780 m, 780 m. 
 
Naravnogeografska regija: Krimsko-Mokrško hribovje in Menišija. 
 
Vodno območje: Vodno območje Donave. Porečje Save s podenoto reko Krko in znotraj nje 
povirje Krke (ID 181) z naslednjim prisotnim hidrografskim območjem: Rašica (ID HGO 1812  
- Vodozbirna površina Rašice ). 
 
Vodovarstvena območja virov pitne vode: naselje ne leži na z odloki opredeljenimi 
vodovarstvenimi območji vodnih zajetij za pitno vode. 
 
Območja Natura 2000: ozemlje naselja ne sodi v okvir območja Natura 2000. 
 
V okvir naselja sodi naslednje območje – aglomeracija: 
ID Aglomeracije Ime območja –  

povzeto po 
Državnih izhodiščih 

Predlog ustreznejšega 
imena območja 

5429 DEDNIK Ohranitev poimenovanja 
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DOLENJE KALIŠČE 
 
ID naselja: 12. MID naselja: 10111412. Površina naselja: 47,429 ha. 
 
Ime naselja v petem sklonu - mestniku: v Dolenjih Kališčah. Pridevniška oblika izpeljana iz 
imena naselja: kališki. Poimenovanje prebivalcev: Kališčani. 
 
Število prebivalcev ob popisih prebivalcev:  
leta 1869: 29 
leta 1900: 27 
leta 1931: 20 
leta 1961: 4 
leta 1971: 0 
leta 1981: 0 
leta 1991: 0 
leta 2002: 0 
 
Kratek opis naselja in njegove zgodovine:  
Opuščena hribovska vasica leži v skrajnem vzhodnem delu Rutarske planote, na 
jugovzhodnih pobočjih hriba Lisca (821 m) nad Mišjo dolino, jugozahodno od Velikih Lašč. 
Dostopna je po poteh iz Gorenjih Kališč in s Krkovega pri Karlovici. 
 
Nadmorska višina (najnižja, srednja, najvišja): 760 m, 765 m, 770 m. 
 
Naravnogeografska regija: Krimsko-Mokrško hribovje in Menišija. 
 
Vodno območje: Vodno območje Donave. Porečje Save s podenoto reko Krko in znotraj nje 
povirje Krke (ID 181) z naslednjim prisotnim hidrografskim območjem: Rašica (ID HGO 1812  
- Vodozbirna površina Rašice ). 
 
Vodovarstvena območja virov pitne vode: naselje ne leži na z odloki opredeljenimi 
vodovarstvenimi območji vodnih zajetij za pitno vode. 
 
Območja Natura 2000: ozemlje naselja ne sodi v okvir območja Natura 2000. 
 
V okvir naselja sodi naslednje območje – aglomeracija*: 
ID Aglomeracije Ime območja –  

povzeto po 
Državnih izhodiščih 

Predlog ustreznejšega 
imena območja 

  Ohranitev poimenovanja 
* ni uradne aglomeracije  
 
 
 
 
 
 
 



LIMNOS-APLIKATIVNA EKOLOGIJA 
 
 

Operativni program odvajanja in čiščenja  
komunalnih odpadnih voda v Občini Velike Lašče    
     

53

 
DOLNJE RETJE 
 
ID naselja: 13. MID naselja: 10111439. Površina naselja: 183,592 ha. 
 
Ime naselja v petem sklonu - mestniku: v Dolnjih Retjah. Pridevniška oblika izpeljana iz 
imena naselja: retenski. Poimenovanje prebivalcev: Retenčani. 
 
Število prebivalcev ob popisih prebivalcev:  
leta 1869: 28 
leta 1900: 41 
leta 1931: 40 
leta 1961: 54 
leta 1971: 43 
leta 1981: 49 
leta 1991: 65 
leta 2002: 56 
 
Kratek opis naselja in njegove zgodovine:  
Gručasto naselje jugovzhodno od Velikih Lašč stoji na nizkem holmu ob glavni cesti Ljubljana 
- Kočevje, ob kateri teče tudi kočevska železnica. Vzhodno nad naseljem se dvigajo gozdnati 
severni obronki Male gore (Veliki vrh, 758 m). Polja so južno od vasi. V vasi je rojstna hiša 
pisatelja Frana Levstika (1831 - 1887), kjer je urejena spominska soba. Sredi kraja rase 12 m 
visoka lipa, znana pod imenom Levstikova lipa. 
 
Nadmorska višina (najnižja, srednja, najvišja): 565 m, 570 m, 575 m. 
 
Naravnogeografska regija: Velikolaščanska pokrajina. 
 
Vodno območje: Vodno območje Donave. Porečje Save s podenoto reko Krko in znotraj nje 
povirje Krke (ID 181) z naslednjim prisotnim hidrografskim območjem: Kraška Krka (ID HGO 
1813  - Porečje Krke od sotočja z Rašico do sotočja z Višnjico). 
 
Vodovarstvena območja virov pitne vode: naselje ne leži na z odloki opredeljenimi 
vodovarstvenimi območji vodnih zajetij za pitno vode. 
 
Območja Natura 2000: ozemlje naselja ne sodi v okvir območja Natura 2000. 
 
V okvir naselja sodi naslednje območje – aglomeracija: 
ID Aglomeracije Ime območja –  

povzeto po 
Državnih izhodiščih 

Predlog ustreznejšega 
imena območja 

5489 DOLNJE RETJE Ohranitev poimenovanja 
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DOLŠČAKI 
 
ID naselja: 14. MID naselja: 10111447. Površina naselja: 109,265 ha. 
 
Ime naselja v petem sklonu - mestniku: v Dolščakih. Pridevniška oblika izpeljana iz imena 
naselja: dolščaški. Poimenovanje prebivalcev: Dolščakovci. 
 
Število prebivalcev ob popisih prebivalcev:  
leta 1869: 46 
leta 1900: 62 
leta 1931: 54 
leta 1961: 48 
leta 1971: 47 
leta 1981: 53 
leta 1991: 66 
leta 2002: 65 
 
Kratek opis naselja in njegove zgodovine:  
Gručasta vas v južnem delu Turjaške pokrajine leži v precej široki dolini potoka Robarice, na 
njegovem levem bregu. Dostopna je po cesti, ki se odcepi od ceste Rašica - Rob. Na 
jugovzhodu je ob glavni cesti razloženi zaselek Kurja vas. Njive na terasah so predvsem 
južno od jedra vasi. 
 
Nadmorska višina (najnižja, srednja, najvišja): 495 m, 505 m, 510 m. 
 
Naravnogeografska regija: Turjaška pokrajina. 
 
Vodno območje: Vodno območje Donave. Porečje Save s podenoto reko Krko in znotraj nje 
povirje Krke (ID 181) z naslednjim prisotnim hidrografskim območjem: Rašica (ID HGO 1812  
- Vodozbirna površina Rašice ). 
 
Vodovarstvena območja virov pitne vode: naselje ne leži na z odloki opredeljenimi 
vodovarstvenimi območji vodnih zajetij za pitno vode. 
 
Območja Natura 2000: ozemlje naselja ne sodi v okvir območja Natura 2000. 
 
V okvir naselja sodita naslednji območji – aglomeraciji: 
ID Aglomeracije Ime območja –  

povzeto po 
Državnih izhodiščih 

Predlog ustreznejšega imena 
območja 

5428 DOLŠČAKI DOLŠČAKI – SEVER 
5445 TOMAŽINI DOLŠČAKI – KURJA VAS 
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DVORSKA VAS 
 
ID naselja: 15. MID naselja: 10111480. Površina naselja: 150,867 ha. 
 
Ime naselja v petem sklonu - mestniku: v Dvorski vasi. Pridevniška oblika izpeljana iz imena 
naselja: dvorjanski. Poimenovanje prebivalcev: Dvorjanci. 
 
Število prebivalcev ob popisih prebivalcev:  
leta 1869: 226 
leta 1900: 246 
leta 1931: 197 
leta 1961: 145 
leta 1971: 131 
leta 1981: 122 
leta 1991: 122 
leta 2002: 110 
 
Kratek opis naselja in njegove zgodovine:  
Obcestno naselje v Velikolaščanski pokrajini leži južno od Velikih Lašč, ob cesti, ki se pri 
Prilesju odcepi od glavne ceste Ljubljana - Kočevje in pelje naprej proti Mali Slevici. Tu se 
odcepi tudi krajevna cesta proti Škrlovici. Kraj leži na položnem pobočju Slemen, kjer je 
razvodje med velikolaščanskim in ribniškim območjem, severno pod vzpetino Ivševjem (675 
m). Na robu vasi stoji cerkev sv. Janeza Krstnika. 
 
Nadmorska višina (najnižja, srednja, najvišja): 600 m, 610 m, 620 m. 
 
Naravnogeografska regija: Velikolaščanska pokrajina. 
 
Vodno območje: Vodno območje Donave. Porečje Save s podenoto reko Krko in znotraj nje 
povirje Krke (ID 181) z naslednjim prisotnim hidrografskim območjem: Kraška Krka (ID HGO 
1813  - Porečje Krke od sotočja z Rašico do sotočja z Višnjico). 
 
Vodovarstvena območja virov pitne vode: naselje ne leži na z odloki opredeljenimi 
vodovarstvenimi območji vodnih zajetij za pitno vode. 
 
Območja Natura 2000: ozemlje naselja ne sodi v okvir območja Natura 2000. 
 
V okvir naselja sodi naslednje območje – aglomeracija: 
ID Aglomeracije Ime območja –  

povzeto po 
Državnih izhodiščih  

Predlog ustreznejšega 
imena območja 

5417 DVORSKA VAS Ohranitev poimenovanja 
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GORENJE KALIŠČE 
 
ID naselja: 16. MID naselja: 10111544. Površina naselja: 142,41 ha. 
 
Ime naselja v petem sklonu - mestniku: v Gorenjih Kališčah. Pridevniška oblika izpeljana iz 
imena naselja: kališki. Poimenovanje prebivalcev: Kališčani. 
 
Število prebivalcev ob popisih prebivalcev:  
leta 1869: 39 
leta 1900: 39 
leta 1931: 33 
leta 1961: 18 
leta 1971: 14 
leta 1981: 6 
leta 1991: 6 
leta 2002: 6 
 
Kratek opis naselja in njegove zgodovine:  
Skoraj že opustela gručasta vasica v skrajnem vzhodnem delu Rutarske planote leži 
jugozahodno od Velikih Lašč, na neizrazitem prevalu med vzpetinama Pajkovim jajcem in 
Liscem (821 m), zahodno nad Mišjo dolino. Dostopna je po krajevni cesti, ki se odcepi od 
ceste Logarji - Naredi. Na zahod se svet strmo spušča v grapo Mivčarjev graben. 
 
Nadmorska višina (najnižja, srednja, najvišja): 745 m, 762 m, 775 m. 
 
Naravnogeografska regija: Krimsko-Mokrško hribovje in Menišija. 
 
Vodno območje: Vodno območje Donave. Porečje Save s podenoto reko Krko in znotraj nje 
povirje Krke (ID 181) z naslednjim prisotnim hidrografskim območjem: Rašica (ID HGO 1812  
- Vodozbirna površina Rašice ). 
 
Vodovarstvena območja virov pitne vode: naselje ne leži na z odloki opredeljenimi 
vodovarstvenimi območji vodnih zajetij za pitno vode. 
 
Območja Natura 2000: ozemlje naselja ne sodi v okvir območja Natura 2000. 
 
V okvir naselja sodi naslednje območje – aglomeracija: 
ID Aglomeracije Ime območja –  

povzeto po 
Državnih izhodiščih 

Predlog ustreznejšega 
imena območja 

5443 GORENJE KALIŠČE Ohranitev poimenovanja 
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GORNJE RETJE 
 
ID naselja: 17. MID naselja: 10111579. Površina naselja: 97,315 ha. 
 
Ime naselja v petem sklonu - mestniku: v Gornjih Retjah. Pridevniška oblika izpeljana iz 
imena naselja: retenski. Poimenovanje prebivalcev: Retenčani. 
 
Število prebivalcev ob popisih prebivalcev:  
leta 1869: 46 
leta 1900: 36 
leta 1931: 29 
leta 1961: 25 
leta 1971: 29 
leta 1981: 26 
leta 1991: 25 
leta 2002: 21 
 
Kratek opis naselja in njegove zgodovine:  
Gručasta vasica jugovzhodno od Velikih Lašč leži nad železnico Ljubljana - Kočevje, ob 
krajevni cesti, ki se odcepi od glavne ceste Velike Lašče - Ribnica. Ob progi je studenec Pri 
koritu. Iz naselja vodi planinska pot na Grmado (887 m), vzpetino na Mali gori, kjer je 
planinska koča.  
 
Nadmorska višina (najnižja, srednja, najvišja): 570 m, 580 m, 590 m. 
 
Naravnogeografska regija: Velikolaščanska pokrajina. 
 
Vodno območje: Vodno območje Donave. Porečje Save s podenoto reko Krko in znotraj nje 
povirje Krke (ID 181) z naslednjim prisotnim hidrografskim območjem: Kraška Krka (ID HGO 
1813  - Porečje Krke od sotočja z Rašico do sotočja z Višnjico). 
 
Vodovarstvena območja virov pitne vode: naselje ne leži na z odloki opredeljenimi 
vodovarstvenimi območji vodnih zajetij za pitno vode. 
 
Območja Natura 2000: ozemlje naselja ne sodi v okvir območja Natura 2000. 
 
V okvir naselja sodi naslednje območje – aglomeracija: 
ID Aglomeracije Ime območja –  

povzeto po 
Državnih izhodiščih 

Predlog ustreznejšega 
imena območja 

5491 GORNJE RETJE Ohranitev poimenovanja 
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GRADEŽ 
 
ID naselja: 18. MID naselja: 10111595. Površina naselja: 167,944 ha. 
 
Ime naselja v petem sklonu - mestniku: na Gradežu.. Pridevniška oblika izpeljana iz imena 
naselja: gradeški. Poimenovanje prebivalcev: Gradežani. 
 
Število prebivalcev ob popisih prebivalcev:  
leta 1869: 62 
leta 1900: 90 
leta 1931: 102 
leta 1961: 68 
leta 1971: 63 
leta 1981: 77 
leta 1991: 74 
leta 2002: 150 
 
Kratek opis naselja in njegove zgodovine:  
Gručasta vas v Turjaški pokrajini leži vzhodno od Turjaka, na jugozahodnem pobočju 
razgledne vzpetine Straže (okoli 625 m). Dostopna je po vaški cesti, ki se odcepi od ceste 
Turjak - Grosuplje in se nadaljuje do Sloke gore (634 m). Tik pod vasjo je močan kraški izvir 
kratke ponikalnice Gradeške Mrzlice. 
 
Nadmorska višina (najnižja, srednja, najvišja): 560 m, 600 m, 610 m. 
Naravnogeografska regija: Turjaška pokrajina. 
 
Vodno območje: Vodno območje Donave. Porečje Save s podenoto reko Krko in znotraj nje 
povirje Krke (ID 181) z naslednjima prisotnima hidrografskima območjema: Kraška Krka (ID 
HGO 1813  - Porečje Krke od sotočja z Rašico do sotočja z Višnjico) na zahodu ter Dobravka 
(ID HGO 1811  - Povirje Krke od izvira do sotočja z Rašico) na vzhodu naselja. 
 
Vodovarstvena območja virov pitne vode: naselje delno leži na z odlokom opredeljenim 
vodovarstvenim območjem vodnega zajetja za pitno vode (3. in 2. pas). 
 
Območja Natura 2000: ozemlje naselja ne sodi v okvir območja Natura 2000. 
 
 
V okvir naselja sodijo naslednja območja – aglomeracije: 
ID Aglomeracije Ime območja –  

povzeto po 
Državnih izhodiščih 

Predlog ustreznejšega 
imena območja 

5279 GRADEŽ Ohranitev poimenovanja 
5504 GRADEŽ GRADEŽ - JV 
5501 TURJAK TURJAK - GRADEŽ 
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GRADIŠČE 
 
ID naselja: 19. MID naselja: 10111609. Površina naselja: 22,835 ha. 
 
Ime naselja v petem sklonu - mestniku: v Gradišču. Pridevniška oblika izpeljana iz imena 
naselja: gradiški. Poimenovanje prebivalcev: Gradiščani. 
 
Število prebivalcev ob popisih prebivalcev:  
leta 1869: 43 
leta 1900: 62 
leta 1931: 63 
leta 1961: 33 
leta 1971: 26 
leta 1981: 18 
leta 1991: 14 
leta 2002:   7 
 
Kratek opis naselja in njegove zgodovine:  
Gručasta vasica v skrajnem severozahodnem delu Velikolaščanske pokrajine leži zahodno 
od Rašice, na nekoliko dvignjenem terasastem svetu ob zahodnem robu vlažne travnate 
Doline. Po njej teče potok Robarica, pritok ponikalnice Rašice. Naselje je dostopno po 
krajevni cesti, ki se odcepi od ceste Rašica - Rob in pelje naprej v Mišjo dolino. Tik nad 
vasico je gozdnat Gradiški vrh (687 m). Kraj loči od sosednjega Bavdka potok Bavdkova 
voda. 
 
Nadmorska višina (najnižja, srednja, najvišja): 510 m, 520 m, 535 m. 
 
Naravnogeografska regija: Velikolaščanska pokrajina. 
 
Vodno območje: Vodno območje Donave. Porečje Save s podenoto reko Krko in znotraj nje 
povirje Krke (ID 181) z naslednjim prisotnim hidrografskim območjem: Rašica (ID HGO 1812  
- Vodozbirna površina Rašice ). 
 
Vodovarstvena območja virov pitne vode: naselje ne leži na z odloki opredeljenimi 
vodovarstvenimi območji vodnih zajetij za pitno vode. 
 
Območja Natura 2000: ozemlje naselja ne sodi v okvir območja Natura 2000. 
 
V okvir naselja sodi naslednje območje – aglomeracija: 
ID Aglomeracije Ime območja –  

povzeto po 
Državnih izhodiščih 

Predlog ustreznejšega 
imena območja 

5442 BAVDEK BAVDEK - GRADIŠČE 
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GRM 
 
ID naselja: 20. MID naselja: 10111625. Površina naselja: 16,673 ha. 
 
Ime naselja v petem sklonu - mestniku: na/v Grmu. Pridevniška oblika izpeljana iz imena 
naselja: grmovski. Poimenovanje prebivalcev: Grmovci. 
 
Število prebivalcev ob popisih prebivalcev:  
leta 1869: 15 
leta 1900: 11 
leta 1931: 17 
leta 1961:   5 
leta 1971:   6 
leta 1981:   8 
leta 1991: 10 
leta 2002: 11 
 
Kratek opis naselja in njegove zgodovine:  
Gručasta vasica v severnem delu Velikolaščanske pokrajine leži na nizkem slemenu nad 
široko dolino ponikalnice Rašice, jugozahodno od naselja. Dostopna je po cesti, ki se od 
glavne ceste Škofljica - Kočevje odcepi južno od Rašice. 
 
Nadmorska višina (najnižja, srednja, najvišja): 510 m, 510 m, 510 m. 
 
Naravnogeografska regija: Velikolaščanska pokrajina. 
 
Vodno območje: Vodno območje Donave. Porečje Save s podenoto reko Krko in znotraj nje 
povirje Krke (ID 181) z naslednjim prisotnim hidrografskim območjem: Rašica (ID HGO 1812  
- Vodozbirna površina Rašice ). 
 
Vodovarstvena območja virov pitne vode: naselje ne leži na z odloki opredeljenimi 
vodovarstvenimi območji vodnih zajetij za pitno vode. 
 
Območja Natura 2000: ozemlje naselja ne sodi v okvir območja Natura 2000. 
 
V okvir naselja sodi naslednje območje – aglomeracija: 
ID Aglomeracije Ime območja –  

povzeto po 
Državnih izhodiščih 

Predlog ustreznejšega 
imena območja 

5465 JAKIČEVO GRM 
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HLEBČE 
 
ID naselja: 21. MID naselja: 10111641. Površina naselja: 34,549 ha. 
 
Ime naselja v petem sklonu - mestniku: na Hlebčah/Hlebčem. Pridevniška oblika izpeljana iz 
imena naselja: hlebški. Poimenovanje prebivalcev: Hlebčani. 
 
Število prebivalcev ob popisih prebivalcev:  
leta 1869: 19 
leta 1900: 36 
leta 1931: 30 
leta 1961: 28 
leta 1971: 25 
leta 1981: 21 
leta 1991: 32 
leta 2002: 38 
 
Kratek opis naselja in njegove zgodovine:  
Gručasta vasica v severnem delu Velikolaščanske pokrajine stoji na nizkem slemenu med 
dolinama ponikalnice Rašice in potoka Male vode, jugozahodno od naselja Rašice. Dostopna 
je po cesti, ki pelje z Rašice v Hrustovo. 
 
Nadmorska višina (najnižja, srednja, najvišja): 538 m, 542 m, 545 m. 
 
Naravnogeografska regija: Velikolaščanska pokrajina. 
 
Vodno območje: Vodno območje Donave. Porečje Save s podenoto reko Krko in znotraj nje 
povirje Krke (ID 181) z naslednjim prisotnim hidrografskim območjem: Rašica (ID HGO 1812  
- Vodozbirna površina Rašice ). 
 
Vodovarstvena območja virov pitne vode: naselje ne leži na z odloki opredeljenimi 
vodovarstvenimi območji vodnih zajetij za pitno vode. 
 
Območja Natura 2000: ozemlje naselja ne sodi v okvir območja Natura 2000. 
 
V okvir naselja sodi naslednje območje – aglomeracija: 
ID Aglomeracije Ime območja –  

povzeto po 
Državnih izhodiščih 

Predlog ustreznejšega 
imena območja 

5479 HRUSTOVO HLEBČE - HRUSTOVO 
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HRUSTOVO 
 
ID naselja: 22. MID naselja: 10111676. Površina naselja: 43,12 ha. 
 
Ime naselja v petem sklonu - mestniku: na Hrustovem. Pridevniška oblika izpeljana iz imena 
naselja: hrustovški. Poimenovanje prebivalcev: Hrustovci. 
 
Število prebivalcev ob popisih prebivalcev:  
leta 1869: 33 
leta 1900: 54 
leta 1931: 42 
leta 1961: 32 
leta 1971: 18 
leta 1981: 16 
leta 1991: 18 
leta 2002: 33 
 
Kratek opis naselja in njegove zgodovine:  
Gručasta vasica v severnem delu Velikolaščanske pokrajine leži severozahodno od Velikih 
Lašč, na slemenu južno nad dolino ponikalnice Rašice, ob krajevni cesti med Jakičevim in 
Ulako. Sem pripelje tudi cesta iz Kneja. Na jugu se vzpenja Opalkovski hrib, kjer je še nekaj 
razloženih domačij. 
 
Nadmorska višina (najnižja, srednja, najvišja): 530 m, 540 m, 570 m. 
 
Naravnogeografska regija: Velikolaščanska pokrajina. 
 
Vodno območje: Vodno območje Donave. Porečje Save s podenoto reko Krko in znotraj nje 
povirje Krke (ID 181) z naslednjim prisotnim hidrografskim območjem: Rašica (ID HGO 1812  
- Vodozbirna površina Rašice ). 
 
Vodovarstvena območja virov pitne vode: naselje ne leži na z odloki opredeljenimi 
vodovarstvenimi območji vodnih zajetij za pitno vode. 
 
Območja Natura 2000: ozemlje naselja ne sodi v okvir območja Natura 2000. 
 
V okvir naselja sodi naslednje območje – aglomeracija: 
ID Aglomeracije Ime območja –  

povzeto po 
Državnih izhodiščih 

Predlog ustreznejšega 
imena območja 

5479 HRUSTOVO HLEBČE - HRUSTOVO 
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JAKIČEVO 
 
ID naselja: 23. MID naselja: 10111749. Površina naselja: 24,226 ha. 
 
Ime naselja v petem sklonu - mestniku: na Jakičevem. Pridevniška oblika izpeljana iz imena 
naselja: jakiški.. Poimenovanje prebivalcev: Jakičevci. 
 
Število prebivalcev ob popisih prebivalcev:  
leta 1869: 26 
leta 1900: 32 
leta 1931: 24 
leta 1961: 20 
leta 1971: 14 
leta 1981: 21 
leta 1991: 20 
leta 2002: 21 
 
Kratek opis naselja in njegove zgodovine:  
Gručasta vasica v severnem delu Velikolaščanske pokrajine leži ob krajevni cesti Rašica - 
Hrustovo, južno od ponikalnice Rašice, na prisojnem pobočju nizkega slemena, ki se tu 
spušča v dolino potoka Male vode. Njive so po večini terasirane, v dnu doline ob Mali vodi pa 
so mokrotni travniki. 
 
Nadmorska višina (najnižja, srednja, najvišja): 505 m, 515 m, 520 m. 
 
Naravnogeografska regija: Velikolaščanska pokrajina. 
 
Vodno območje: Vodno območje Donave. Porečje Save s podenoto reko Krko in znotraj nje 
povirje Krke (ID 181) z naslednjim prisotnim hidrografskim območjem: Rašica (ID HGO 1812  
- Vodozbirna površina Rašice ). 
 
Vodovarstvena območja virov pitne vode: naselje ne leži na z odloki opredeljenimi 
vodovarstvenimi območji vodnih zajetij za pitno vode. 
 
Območja Natura 2000: ozemlje naselja ne sodi v okvir območja Natura 2000. 
 
V okvir naselja sodi naslednje območje – aglomeracija: 
ID Aglomeracije Ime območja –  

povzeto po 
Državnih izhodiščih 

Predlog ustreznejšega 
imena območja 

5481 JAKIČEVO Ohranitev poimenovanja 
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JAVORJE 
 
ID naselja: 24. MID naselja: 10111757. Površina naselja: 83,484 ha. 
 
Ime naselja v petem sklonu - mestniku: v/na Javorju/Javorjih. Pridevniška oblika izpeljana iz 
imena naselja: javorški. Poimenovanje prebivalcev: Javorčani. 
 
Število prebivalcev ob popisih prebivalcev:  
leta 1869: 47 
leta 1900: 44 
leta 1931: 39 
leta 1961: 27 
leta 1971: 21 
leta 1981: 16 
leta 1991: 18 
leta 2002: 13 
 
Kratek opis naselja in njegove zgodovine: 525 m, 530 m, 540 m. 
 
Nadmorska višina (najnižja, srednja, najvišja): Turjaška pokrajina. 
 
Naravnogeografska regija:  
Gručasta vasica v jugozahodnem delu Turjaške pokrajine stoji na slemenu med grapama 
Javorškega potoka na vzhodu in potoka Peklenščice na zahodu. Dostopna je po krajevni 
cesti iz Podturjaka, ki se nadaljuje proti Škamevcu. Njive in travniki so na jugovzhodu, 
gozdovi pa predvsem na severu. Pod vasjo je izvir V rupah. 
 
Vodno območje:  
 
Vodovarstvena območja virov pitne vode:  
 
Območja Natura 2000:  
 
V okvir naselja sodi naslednje območje – aglomeracija: 
ID Aglomeracije Ime območja –  

povzeto po 
Državnih izhodiščih 

Predlog ustreznejšega 
imena območja 

5422 JAVORJE Ohranitev poimenovanja 
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KAPLANOVO 
 
ID naselja: 25. MID naselja: 10111781. Površina naselja: 119,118 ha. 
 
Ime naselja v petem sklonu - mestniku: na Kaplanovem. Pridevniška oblika izpeljana iz 
imena naselja: kaplanovski. Poimenovanje prebivalcev: Kaplanovci. 
 
Število prebivalcev ob popisih prebivalcev:  
leta 1869: 43 
leta 1900: 29 
leta 1931: 43 
leta 1961: 24 
leta 1971: 20 
leta 1981: 16 
leta 1991: 17 
leta 2002: 21 
 
Kratek opis naselja in njegove zgodovine:  
Razložena vasica leži zahodno od Velikih Lašč, na zahodnem robu Mišje doline, po kateri 
teče potok Veliki graben. Vzhodno od kraja vodi cesta Knej - Karlovica. Ob njej je gručasti 
zaselek Grič, severno od njega pa močvirna dolina Kraljestvo. Poleg izvira v Kladnju je v vasi 
še izvir Mrzlice. 
 
Nadmorska višina (najnižja, srednja, najvišja): 505 m, 520 m, 525 m. 
 
Naravnogeografska regija: Velikolaščanska pokrajina. 
 
Vodno območje: Vodno območje Donave. Porečje Save s podenoto reko Krko in znotraj nje 
povirje Krke (ID 181) z naslednjim prisotnim hidrografskim območjem: Rašica (ID HGO 1812  
- Vodozbirna površina Rašice ). 
 
Vodovarstvena območja virov pitne vode: naselje ne leži na z odloki opredeljenimi 
vodovarstvenimi območji vodnih zajetij za pitno vode. 
 
Območja Natura 2000: ozemlje naselja ne sodi v okvir območja Natura 2000. 
 
V okvir naselja sodi naslednje območje – aglomeracija*: 
ID Aglomeracije Ime območja –  

povzeto po 
Državnih izhodiščih 

Predlog ustreznejšega 
imena območja 

   
* ni uradne aglomeracije  
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KARLOVICA 
 
ID naselja: 26. MID naselja: 10111790. Površina naselja: 46,671 ha. 
 
Ime naselja v petem sklonu - mestniku: na Karlovici. Pridevniška oblika izpeljana iz imena 
naselja: karloviški. Poimenovanje prebivalcev: Karlovci. 
 
Število prebivalcev ob popisih prebivalcev:  
leta 1869: 38 
leta 1900: 56 
leta 1931: 49 
leta 1961: 40 
leta 1971: 51 
leta 1981: 54 
leta 1991: 47 
leta 2002: 48 
 
Kratek opis naselja in njegove zgodovine:  
Razloženo naselje v zahodnem delu Velikolaščanske pokrajine leži jugozahodno od Velikih 
Lašč, na križišču cest proti Blokam, Mali Slevici in Kneju. Jedro je na nizki vzpetinici Karlovici, 
po kateri je kraj dobil ime. Na vzhodu se ob potoku Bistrici začenja Mišja dolina. Na drugi 
strani doline je ob vstopu v dolino Črnega potoka zaselek Kolpa. 
 
Nadmorska višina (najnižja, srednja, najvišja): 500 m, 515 m, 525 m. 
 
Naravnogeografska regija: Velikolaščanska pokrajina. 
 
Vodno območje: Vodno območje Donave. Porečje Save s podenoto reko Krko in znotraj nje 
povirje Krke (ID 181) z naslednjim prisotnim hidrografskim območjem: Kraška Krka (ID HGO 
1813  - Porečje Krke od sotočja z Rašico do sotočja z Višnjico). 
 
Vodovarstvena območja virov pitne vode: naselje ne leži na z odloki opredeljenimi 
vodovarstvenimi območji vodnih zajetij za pitno vode. 
 
Območja Natura 2000: ozemlje naselja ne sodi v okvir območja Natura 2000. 
 
V okvir naselja sodi naslednje območje – aglomeracija: 
ID Aglomeracije Ime območja –  

povzeto po 
Državnih izhodiščih 

Predlog ustreznejšega 
imena območja 

5420 POZNIKOVO 
KARLOVICA-
POZNIKOVO-PLOSOVO 
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KNEJ 
 
ID naselja: 27. MID naselja: 10111811. Površina naselja: 74,071 ha. 
 
Ime naselja v petem sklonu - mestniku: v Kneju. Pridevniška oblika izpeljana iz imena 
naselja: knejski. Poimenovanje prebivalcev: Knejci. 
 
Število prebivalcev ob popisih prebivalcev:  
leta 1869: 39 
leta 1900: 51 
leta 1931: 37 
leta 1961: 31 
leta 1971: 23 
leta 1981: 32 
leta 1991: 34 
leta 2002: 22 
 
Kratek opis naselja in njegove zgodovine:  
Razložena vasica na južnem robu Turjaške pokrajine leži na severni strani doline ponikalnice 
Rašice, ob cesti Rašica - Rob in nad njo. Tu se proti jugu odcepi cesta v Mišjo dolino. 
Severozahodno nad Knejem je Veliki Osolnik. Po pobočju pod njim teče potok Šumnik. 
Jugozahodno od naselja je sotočje potokov Robarice, Kovparice in Velikega grabna, ki 
združeni postanejo Rašica. 
 
Nadmorska višina (najnižja, srednja, najvišja): 500 m, 520 m, 545 m. 
 
Naravnogeografska regija: Turjaška pokrajina. 
 
Vodno območje: Vodno območje Donave. Porečje Save s podenoto reko Krko in znotraj nje 
povirje Krke (ID 181) z naslednjim prisotnim hidrografskim območjem: Rašica (ID HGO 1812  
- Vodozbirna površina Rašice ). 
 
Vodovarstvena območja virov pitne vode: naselje ne leži na z odloki opredeljenimi 
vodovarstvenimi območji vodnih zajetij za pitno vode. 
 
Območja Natura 2000: ozemlje naselja ne sodi v okvir območja Natura 2000. 
 
V okvir naselja sodi naslednje območje – aglomeracija: 
ID Aglomeracije Ime območja –  

povzeto po 
Državnih izhodiščih 

Predlog ustreznejšega 
imena območja 

5493 KNEJ Ohranitev poimenovanja 
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KOT PRI VELIKI SLEVICI 
 
ID naselja: 28. MID naselja: 10111854. Površina naselja: 69,654 ha. 
 
Ime naselja v petem sklonu - mestniku: v Kotu. Pridevniška oblika izpeljana iz imena naselja:  
koški. Poimenovanje prebivalcev: Kočani. 
 
Število prebivalcev ob popisih prebivalcev:  
leta 1869: 29 
leta 1900: 27 
leta 1931: 31 
leta 1961: 18 
leta 1971: 14 
leta 1981: 14 
leta 1991: 11 
leta 2002:   7 
 
Kratek opis naselja in njegove zgodovine:  
Gručasta vasica v Velikolaščanski pokrajini leži vzhodno nad Mišjo dolino, pod vrhom 
Koškega hriba (Sela, 633 m). Vanjo vodita krajevni cesti iz Velike in Male Slevice. Na jugu je 
svet odprt proti dolini ob Črnem potoku. 
 
Nadmorska višina (najnižja, srednja, najvišja): 500 m, 600 m, 610 m. 
 
Naravnogeografska regija: Velikolaščanska pokrajina. 
 
Vodno območje: Vodno območje Donave. Porečje Save s podenoto reko Krko in znotraj nje 
povirje Krke (ID 181) z naslednjima prisotnima hidrografskima območjema: Rašica (ID HGO 
1812  - Vodozbirna površina Rašice ) na jugu ter Kraška Krka (ID HGO 1813  - Porečje Krke 
od sotočja z Rašico do sotočja z Višnjico) delno na severu. 
 
Vodovarstvena območja virov pitne vode: naselje ne leži na z odloki opredeljenimi 
vodovarstvenimi območji vodnih zajetij za pitno vode. 
 
Območja Natura 2000: ozemlje naselja ne sodi v okvir območja Natura 2000. 
 
V okvir naselja sodi naslednje območje – aglomeracija*: 
ID Aglomeracije Ime območja –  

povzeto po 
Državnih izhodiščih 

Predlog ustreznejšega 
imena območja 

   
* ni uradne aglomeracije  
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KRKOVO PRI KARLOVICI 
 
ID naselja: 29. MID naselja: 10111889. Površina naselja: 49,269 ha. 
 
Ime naselja v petem sklonu - mestniku: na Krkovem. Pridevniška oblika izpeljana iz imena 
naselja: krkovski. Poimenovanje prebivalcev: Krkovci. 
 
Število prebivalcev ob popisih prebivalcev:  
leta 1869: 21 
leta 1900: 22 
leta 1931: 23 
leta 1961: 18 
leta 1971:   9 
leta 1981: 15 
leta 1991: 12 
leta 2002: 12 
 
Kratek opis naselja in njegove zgodovine:  
Gručasta vasica na vzhodnih pobočjih Rutarske planote leži na široki uravnavi pod Liscem 
(821 m). Dostopna je po cesti iz Kogeljske doline. Vanjo vodi tudi odcep od ceste Karlovica - 
Knej. Ob njem je vzhodno od jedra vasi zaselek Drkovo v Mišji dolini. 
 
Nadmorska višina (najnižja, srednja, najvišja): 515 m, 575 m, 580 m. 
 
Naravnogeografska regija: Krimsko-Mokrško hribovje in Menišija. 
 
Vodno območje: Vodno območje Donave. Porečje Save s podenoto reko Krko in znotraj nje 
povirje Krke (ID 181) z naslednjim prisotnim hidrografskim območjem: Rašica (ID HGO 1812  
- Vodozbirna površina Rašice ). 
 
Vodovarstvena območja virov pitne vode: naselje ne leži na z odloki opredeljenimi 
vodovarstvenimi območji vodnih zajetij za pitno vode. 
 
Območja Natura 2000: ozemlje naselja ne sodi v okvir območja Natura 2000. 
 
V okvir naselja sodita naslednji območji – aglomeraciji: 
ID Aglomeracije Ime območja –  

povzeto po 
Državnih izhodiščih 

Predlog ustreznejšega 
imena območja 

5425 KRKOVO PRI KARLOVICI Ohranitev poimenovanja 

5471 KRKOVO PRI KARLOVICI 
KRKOVO PRI 
KARLOVICI -SV 
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KRVAVA PEČ 
 
ID naselja: 30. MID naselja: 10111897. Površina naselja: 639,522 ha. 
 
Ime naselja v petem sklonu - mestniku: v Krvavi Peči. Pridevniška oblika izpeljana iz imena 
naselja: krvavški. Poimenovanje prebivalcev: Krvavci. 
 
Število prebivalcev ob popisih prebivalcev:  
leta 1869: 123 
leta 1900: 143 
leta 1931: 134 
leta 1961: 61 
leta 1971: 47 
leta 1981: 33 
leta 1991: 26 
leta 2002: 26 
 
Kratek opis naselja in njegove zgodovine:  
Odmaknjena obcestna hribovska vas v Krimsko-Mokrškem hribovju leži na prevalu vzhodno 
nad kanjonom reke Iške. Dostopna je po cesti iz Roba, pa tudi z Vidovske planote in po 
gozdnih cestah s Kureščka. Na vzhodu je plitev kraški dol Polje, na zahodu proti Iški pa sta 
dva močna izvira potoka Šumnika. V okolici je več kraških jam. Jugozahodno nad vasjo stoji 
na vrhu vzpetine (805 m) osamljena cerkev sv. Lenarta. Poleg nje je prav na robu kanjona 
Iške nastalo naselje počitniških hišic. S pečin v bližini je veličasten pogled na kanjon. Kraj se 
prvič omenja leta 1425. 
 
Nadmorska višina (najnižja, srednja, najvišja): 715 m, 726 m, 760 m. 
 
Naravnogeografska regija: Krimsko-Mokrško hribovje in Menišija. 
 
Vodno območje: Vodno območje Donave. Porečje Save s podenoto Ljubljanica (ID 14) in 
dalje Barjanska Ljubljanica (ID 147) z naslednjim prisotnim hidrografskim območjem: Iška (ID 
HGO 1474  - Vodozbirna površina Iške ). 
 
Vodovarstvena območja virov pitne vode: naselje leži na z odlokom opredeljenim 
vodovarstvenim območjem vodnega zajetja za pitno vode (3. pas). 
 
Območja Natura 2000: ozemlje naselja sodi v okvir območja Natura 2000 s podobmočjem: 
Krimsko hribovje - Menišija (pSCI – koda SI3000256). 
 
V okvir naselja sodi naslednje območje – aglomeracija: 
ID Aglomeracije Ime območja –  

povzeto po 
Državnih izhodiščih 

Predlog ustreznejšega 
imena območja 

5451 KRVAVA PEČ Ohranitev poimenovanja 
5450 KRVAVA PEČ KRVAVA PEČ - JZ 
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KUKMAKA 
 
ID naselja: 31. MID naselja: 10111919. Površina naselja: 17,558 ha. 
 
Ime naselja v petem sklonu - mestniku: na Kukmaki. Pridevniška oblika izpeljana iz imena 
naselja: kukmaški. Poimenovanje prebivalcev: Kukmačani. 
 
Število prebivalcev ob popisih prebivalcev:  
leta 1869: 17 
leta 1900: 35 
leta 1931: 17 
leta 1961: 9 
leta 1971: 13 
leta 1981: 17 
leta 1991: 16 
leta 2002: 33 
 
Kratek opis naselja in njegove zgodovine:  
Gručasta vasica v severnem delu Velikolaščanske pokrajine leži južno nad ponikalnico 
Rašico, jugozahodno od naselja Rašice. Dostopna je po krajevni cesti, ki se od glavne ceste 
Škofljica - Kočevje odcepi tik pod Rašico. Kraj se prvič omenja leta 1383. 
 
Nadmorska višina (najnižja, srednja, najvišja): 485 m, 500 m, 506 m. 
 
Naravnogeografska regija: Velikolaščanska pokrajina. 
 
Vodno območje: Vodno območje Donave. Porečje Save s podenoto reko Krko in znotraj nje 
povirje Krke (ID 181) z naslednjim prisotnim hidrografskim območjem: Rašica (ID HGO 1812  
- Vodozbirna površina Rašice ). 
 
Vodovarstvena območja virov pitne vode: naselje ne leži na z odloki opredeljenimi 
vodovarstvenimi območji vodnih zajetij za pitno vode. 
 
Območja Natura 2000: ozemlje naselja ne sodi v okvir območja Natura 2000. 
 
V okvir naselja sodi naslednje območje – aglomeracija: 
ID Aglomeracije Ime območja –  

povzeto po 
Državnih izhodiščih 

Predlog ustreznejšega 
imena območja 

5500 RAŠICA KUKMAKA 
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LAPORJE 
 
ID naselja: 32. MID naselja: 10111935. Površina naselja: 152,508 ha. 
 
Ime naselja v petem sklonu - mestniku: v Laporju. Pridevniška oblika izpeljana iz imena 
naselja: laporški. Poimenovanje prebivalcev: Laporci. 
 
Število prebivalcev ob popisih prebivalcev:  
leta 1869: 71 
leta 1900: 71 
leta 1931: 57 
leta 1961: 56 
leta 1971: 51 
leta 1981: 49 
leta 1991: 43 
leta 2002: 41 
 
Kratek opis naselja in njegove zgodovine:  
Gručasta vasica v južnem delu Turjaške pokrajine stoji na nizki in položni vzpetini nad 
močvirno dolino Loko. Na območju vasice je površje lapornato (ime!). Dostopna je po krajevni 
cesti, ki se odcepi od glavne ceste Škofljica - Kočevje. Na vzhodu se vzpenja položen 
gozdnat hrib Kraj (640 m). Močnejši izvir je v Loki, nad njo sta izvira Na perilih in Pri koritu. 
Vse vode se zbirajo v krajši ponikalnici zahodno od naselja. 
 
Nadmorska višina (najnižja, srednja, najvišja): 525 m, 535 m, 538 m. 
 
Naravnogeografska regija: Turjaška pokrajina. 
 
Vodno območje: Vodno območje Donave. Porečje Save s podenoto reko Krko in znotraj nje 
povirje Krke (ID 181) z naslednjim prisotnim hidrografskim območjem: Kraška Krka (ID HGO 
1813  - Porečje Krke od sotočja z Rašico do sotočja z Višnjico). 
 
Vodovarstvena območja virov pitne vode: naselje ne leži na z odloki opredeljenimi 
vodovarstvenimi območji vodnih zajetij za pitno vode. 
 
Območja Natura 2000: ozemlje naselja ne sodi v okvir območja Natura 2000. 
 
V okvir naselja sodi naslednje območje – aglomeracija: 
ID Aglomeracije Ime območja –  

povzeto po 
Državnih izhodiščih 

Predlog ustreznejšega 
imena območja 

5502 LAPORJE Ohranitev poimenovanja 
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LAZE 
 
ID naselja: 33. MID naselja: 10111951. Površina naselja: 41,159 ha. 
 
Ime naselja v petem sklonu - mestniku: v Lazah. Pridevniška oblika izpeljana iz imena 
naselja: lazarski. Poimenovanje prebivalcev: Lazarji. 
 
Število prebivalcev ob popisih prebivalcev:  
leta 1869: 34 
leta 1900: 21 
leta 1931: 20 
leta 1961: 14 
leta 1971: 10 
leta 1981: 9 
leta 1991: 14 
leta 2002: 16 
 
Kratek opis naselja in njegove zgodovine:  
V jedru gručasta vasica v jugozahodnem delu Turjaške pokrajine leži zahodno od kraja 
Rašice, na širši uravnavi na severozahodnem pobočju pod Velikim Osolnikom. Dostopna je 
po krajevnih cestah iz Podturjaka ali z Velikega Osolnika. Na severozahodu je zaselek 
Granjevca. Na zahodu izvira potok Zalesična, na vzhodu pa Javorški potok. 
 
Nadmorska višina (najnižja, srednja, najvišja): 590 m, 645 m, 650 m. 
 
Naravnogeografska regija: Turjaška pokrajina. 
 
Vodno območje: Vodno območje Donave. Porečje Save s podenoto reko Krko in znotraj nje 
povirje Krke (ID 181) z naslednjim prisotnim hidrografskim območjem: Rašica (ID HGO 1812 
- Vodozbirna površina Rašice )  - zahodni del naselja. Vzhodni del naselja gravitira na 
območje: Ljubljanica (ID 14) in dalje Barjanska Ljubljanica (ID 147) z naslednjim prisotnim 
hidrografskim območjem: Ižica (ID HGO 1476  - Vodozbirna površina Ižice). 
 
Vodovarstvena območja virov pitne vode: naselje ne leži na z odloki opredeljenimi 
vodovarstvenimi območji vodnih zajetij za pitno vode. 
 
Območja Natura 2000: ozemlje naselja ne sodi v okvir območja Natura 2000. 
 
V okvir naselja sodi naslednje območje – aglomeracija*: 
ID Aglomeracije Ime območja –  

povzeto po 
Državnih izhodiščih 

Predlog ustreznejšega 
imena območja 

   
* ni uradne aglomeracije  
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LOGARJI 
 
ID naselja: 34. MID naselja: 10112010. Površina naselja: 29,929 ha. 
 
Ime naselja v petem sklonu - mestniku: v Logarjih. Pridevniška oblika izpeljana iz imena 
naselja: logarski. Poimenovanje prebivalcev: Logarčani. 
 
Število prebivalcev ob popisih prebivalcev:  
leta 1869: 24 
leta 1900: 24 
leta 1931: 40 
leta 1961: 26 
leta 1971: 27 
leta 1981: 38 
leta 1991: 30 
leta 2002: 30 
 
Kratek opis naselja in njegove zgodovine:  
Gručasta vasica na zahodnem robu Velikolaščanske pokrajine leži pod Sv. Primožem (817 
m), zahodno nad Mišjo dolino. Skozi naselje teče cesta proti Zgončam, ki se pod njim odcepi 
od ceste Knej - Karlovica. Na jugu se ob Kališkem potoku razprostira močviren svet, 
imenovan Kraljestvo. 
 
Nadmorska višina (najnižja, srednja, najvišja): 505 m, 515 m, 540 m. 
 
Naravnogeografska regija: Velikolaščanska pokrajina. 
 
Vodno območje: Vodno območje Donave. Porečje Save s podenoto reko Krko in znotraj nje 
povirje Krke (ID 181) z naslednjim prisotnim hidrografskim območjem: Rašica (ID HGO 1812  
- Vodozbirna površina Rašice ). 
 
Vodovarstvena območja virov pitne vode: naselje ne leži na z odloki opredeljenimi 
vodovarstvenimi območji vodnih zajetij za pitno vode. 
 
Območja Natura 2000: ozemlje naselja ne sodi v okvir območja Natura 2000. 
 
V okvir naselja sodi naslednje območje – aglomeracija: 
ID Aglomeracije Ime območja –  

povzeto po 
Državnih izhodiščih 

Predlog ustreznejšega 
imena območja 

5438 MARINČKI LOGARJI 
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LUŽARJI 
 
ID naselja: 35. MID naselja: 10112028. Površina naselja: 119,651 ha. 
 
Ime naselja v petem sklonu - mestniku: na Lužarjih. Pridevniška oblika izpeljana iz imena 
naselja: lužarski. Poimenovanje prebivalcev: Lužarci. 
 
Število prebivalcev ob popisih prebivalcev:  
leta 1869: 70 
leta 1900: 74 
leta 1931: 54 
leta 1961: 48 
leta 1971: 43 
leta 1981: 32 
leta 1991: 31 
leta 2002: 20 
 
Kratek opis naselja in njegove zgodovine:  
Razpotegnjeno naselje leži na slemenu nad strmim vzhodnim robom Bloške planote, 
severovzhodno od Nove vasi, Proti vzhodu se svet strmo spušča v dolino potoka Karlovice. 
Hiše so razporejene ob cesti v Narede, ki se na jugozahodnem robu kraja odcepi od ceste 
Velike Lašče - Nova vas. Na severu je suha kraška dolina Pod Štokom. Nad njo stoji na 
samem na neizraziti vzpetinici barokizirana cerkvica sv. Ožbalta, ki je verjetno stala že v 12. 
stoletju. Pod cerkvijo je izvir Malenca, v bližini pa izvir reke Iške. 
 
Nadmorska višina (najnižja, srednja, najvišja): 775 m, 790 m, 795 m. 
 
Naravnogeografska regija: Bloke in Loški potok. 
 
Vodno območje: Vodno območje Donave. Porečje Save s podenoto reko Krko in znotraj nje 
povirje Krke (ID 181) z naslednjim prisotnim hidrografskim območjem: Rašica (ID HGO 1812 
- Vodozbirna površina Rašice ). Severni del naselja gravitira na območje: Ljubljanica (ID 14) 
in dalje Barjanska Ljubljanica (ID 147) z naslednjim prisotnim hidrografskim območjem: Iška 
(ID HGO 1474  - Vodozbirna površina Iške ). 
 
Vodovarstvena območja virov pitne vode: severni del  naselja leži na z odlokom opredeljenim 
vodovarstvenim območjem vodnega zajetja za pitno vode (3. pas). 
 
Območja Natura 2000: ozemlje naselja ne sodi v okvir območja Natura 2000. 
 
V okvir naselja sodi naslednje območje – aglomeracija: 
ID Aglomeracije Ime območja –  

povzeto po 
Državnih izhodiščih 

Predlog ustreznejšega 
imena območja 

5398 LUŽARJI Ohranitev poimenovanja 
5396 LUŽARJI LUŽARJI -JZ 

 
 



LIMNOS-APLIKATIVNA EKOLOGIJA 
 
 

Operativni program odvajanja in čiščenja  
komunalnih odpadnih voda v Občini Velike Lašče    
     

76

 
MAČKI 
 
ID naselja: 36. MID naselja: 10112036. Površina naselja: 75,804 ha. 
 
Ime naselja v petem sklonu - mestniku: v Mačkih. Pridevniška oblika izpeljana iz imena 
naselja: mačkovski. Poimenovanje prebivalcev: Mačkovci. 
 
Število prebivalcev ob popisih prebivalcev:  
leta 1869: 30 
leta 1900: 30 
leta 1931: 42 
leta 1961: 24 
leta 1971: 25 
leta 1981: 19 
leta 1991: 16 
leta 2002: 26 
 
Kratek opis naselja in njegove zgodovine:  
Gručasta hribovska vasica v Krimsko-Mokrškem hribovju leži severozahodno od Velikih Lašč, 
na severnem pobočju Strojanskega hriba, vzhodnega obronka gozdnatega Mačkovca (911 
m). Dostopna je po cesti, ki se od ceste Rob - Krvava Peč pri Strletjih odcepi proti Selu pri 
Robu. Pomembnejši izviri so Korita, Pri koritu in Mrzli studenec, potočki iz njih pa odtekajo 
proti potoku Robarici.  
 
Nadmorska višina (najnižja, srednja, najvišja): 690 m, 701 m, 730 m. 
 
Naravnogeografska regija: Krimsko-Mokrško hribovje in Menišija. 
 
Vodno območje: Vodno območje Donave. Porečje Save s podenoto reko Krko in znotraj nje 
povirje Krke (ID 181) z naslednjim prisotnim hidrografskim območjem: Rašica (ID HGO 1812  
- Vodozbirna površina Rašice ). 
 
Vodovarstvena območja virov pitne vode: naselje ne leži na z odloki opredeljenimi 
vodovarstvenimi območji vodnih zajetij za pitno vode. 
 
Območja Natura 2000: ozemlje naselja ne sodi v okvir območja Natura 2000. 
 
V okvir naselja sodi naslednje območje – aglomeracija: 
ID Aglomeracije Ime območja –  

povzeto po 
Državnih izhodiščih 

Predlog ustreznejšega 
imena območja 

5447 MAČKI Ohranitev poimenovanja 
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MALA SLEVICA 
 
ID naselja: 37. MID naselja: 10112044. Površina naselja: 125,548 ha. 
 
Ime naselja v petem sklonu - mestniku: v/na Mali Slevici. Pridevniška oblika izpeljana iz 
imena naselja: malosleviški. Poimenovanje prebivalcev: Maloslevljani. 
 
Število prebivalcev ob popisih prebivalcev:  
leta 1869: 78 
leta 1900: 155 
leta 1931: 145 
leta 1961: 105 
leta 1971: 107 
leta 1981: 117 
leta 1991: 125 
leta 2002: 160 
 
Kratek opis naselja in njegove zgodovine:  
Gručasto naselje v Velikolaščanski pokrajini leži na delno uravnanem kraškem svetu, južno 
od Velikih Lašč. Tu je križišče cest, ki vodijo v Karlovico, prek Slemen v Sodražico in v 
Dvorsko vas. Krajevni cesti peljeta tudi v Kot pri Veliki Slevici in v Velike Lašče. K naselju 
spadajo zaselki Stare Laze, Hrastinjaki in Sv. Jakob okrog istoimenske baročne cerkve iz leta 
1656. Prebivalci se preživljajo z živinorejo, pridelovanjem krompirja in izdelovanjem 
suhe robe, nekateri pa so zaposleni v Velikih Laščah in Ljubljani. 
 
Nadmorska višina (najnižja, srednja, najvišja): 540 m, 595 m, 605 m. 
 
Naravnogeografska regija: Velikolaščanska pokrajina. 
 
Vodno območje: Vodno območje Donave. Porečje Save s podenoto reko Krko in znotraj nje 
povirje Krke (ID 181) z naslednjim prisotnim hidrografskim območjem: Kraška Krka (ID HGO 
1813  - Porečje Krke od sotočja z Rašico do sotočja z Višnjico). 
 
Vodovarstvena območja virov pitne vode: naselje ne leži na z odloki opredeljenimi 
vodovarstvenimi območji vodnih zajetij za pitno vode. 
 
Območja Natura 2000: ozemlje naselja ne sodi v okvir območja Natura 2000. 
 
V okvir naselja sodi naslednje območje – aglomeracija: 
ID Aglomeracije Ime območja –  

povzeto po 
Državnih izhodiščih 

Predlog ustreznejšega 
imena območja 

5484 MALA SLEVICA Ohranitev poimenovanja 
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MALE LAŠČE 
 
ID naselja: 38. MID naselja: 10112052. Površina naselja: 128,216 ha. 
 
Ime naselja v petem sklonu - mestniku: v Malih Laščah. Pridevniška oblika izpeljana iz imena 
naselja: malolaščanski. Poimenovanje prebivalcev: Malolaščani. 
 
Število prebivalcev ob popisih prebivalcev:  
leta 1869: 165 
leta 1900: 216 
leta 1931: 211 
leta 1961: 138 
leta 1971: 132 
leta 1981: 147 
leta 1991: 183 
leta 2002: 258 
 
Kratek opis naselja in njegove zgodovine:  
Večinoma gručasto naselje v severozahodnem delu Velikolaščanske pokrajine leži severno 
od Velikih Lašč, na jugovzhodnem pobočju gozdnatega Griča (560 m). Dovozna cesta, ki 
pripelje v središče naselja, se pri zaselku Sv. Trojici odcepi od glavne ceste Škofljica - 
Kočevje. Zaselek Samovec je tik pod vrhom Griča. Mimo kraja teče potok Brod. V smeri proti 
Velikim Laščam je nižji zakrasel svet z njivami in travniki. Pod Topolovcem (766 m) sta kraški 
jami Skednjevnica in Brenčenka. Kraj se prvič omenja leta 1463, cerkev sv. Trojice v 
istoimenskem zaselku pa je iz srede 17. stoletja. 
 
Nadmorska višina (najnižja, srednja, najvišja): 500 m, 520 m, 540 m. 
 
Naravnogeografska regija: Velikolaščanska pokrajina. 
 
Vodno območje: Vodno območje Donave. Porečje Save s podenoto reko Krko in znotraj nje 
povirje Krke (ID 181) z naslednjima prisotnima hidrografskima območjema: Kraška Krka (ID 
HGO 1813  - Porečje Krke od sotočja z Rašico do sotočja z Višnjico) na severu in vzhodu ter 
Rašica (ID HGO 1812  - Vodozbirna površina Rašice ) na zahodu in jugu naselja. 
 
Vodovarstvena območja virov pitne vode: naselje ne leži na z odloki opredeljenimi 
vodovarstvenimi območji vodnih zajetij za pitno vode. 
 
Območja Natura 2000: ozemlje naselja ne sodi v okvir območja Natura 2000. 
 
V okvir naselja sodita naslednji območji – aglomeraciji: 
ID Aglomeracije Ime območja –  

povzeto po 
Državnih izhodiščih 

Predlog ustreznejšega 
imena območja 

5466 RAŠICA MALE LAŠČE - PUŠČE 

5469 VELIKE LAŠČE 
MALE LAŠČE – POD 
KOLODVOROM 
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MALI LOČNIK 
 
ID naselja: 39. MID naselja: 10112079. Površina naselja: 92,831 ha. 
 
Ime naselja v petem sklonu - mestniku: na Malem Ločniku. Pridevniška oblika izpeljana iz 
imena naselja: ločniški. Poimenovanje prebivalcev: Ločenčani. 
 
Število prebivalcev ob popisih prebivalcev:  
leta 1869: 73 
leta 1900: 96 
leta 1931: 99 
leta 1961: 55 
leta 1971: 52 
leta 1981: 55 
leta 1991: 44 
leta 2002: 51 
 
Kratek opis naselja in njegove zgodovine:  
Gručasta vas v osrčju Turjaške pokrajine leži severno od Turjaka, na jugovzhodnem pobočju 
gozdnate kopaste Gore (748 m), vrh katere stoji cerkev sv. Ahacija. V naselje vodi cesta, ki 
se odcepi od glavne ceste Škofljica - Kočevje. Na jugu je grapa s potokom Zdravščico, kjer 
so pod glavno cesto Bajdinški slapovi. Sredi vasi je izvir Pri koritu. 
 
Nadmorska višina (najnižja, srednja, najvišja): 585 m, 593 m, 605 m. 
 
Naravnogeografska regija: Turjaška pokrajina. 
 
Vodno območje: Vodno območje Donave. Porečje Save s podenoto Ljubljanica (ID 14) in 
dalje Barjanska Ljubljanica (ID 147) z naslednjim prisotnim hidrografskim območjem: Ižica (ID 
HGO 1476  - Vodozbirna površina Ižice). 
 
Vodovarstvena območja virov pitne vode: naselje ne leži na z odloki opredeljenimi 
vodovarstvenimi območji vodnih zajetij za pitno vode. 
 
Območja Natura 2000: ozemlje naselja ne sodi v okvir območja Natura 2000. 
 
V okvir naselja sodi naslednje območje – aglomeracija: 
ID Aglomeracije Ime območja –  

povzeto po 
Državnih izhodiščih 

Predlog ustreznejšega 
imena območja 

5507 MALI LOČNIK Ohranitev poimenovanja 
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MALI OSOLNIK 
 
ID naselja: 40. MID naselja: 10112087. Površina naselja: 109,862 ha. 
 
Ime naselja v petem sklonu - mestniku: na Malem Osolniku. Pridevniška oblika izpeljana iz 
imena naselja: osolniški. Poimenovanje prebivalcev: Osolničani. 
 
Število prebivalcev ob popisih prebivalcev:  
leta 1869: 73 
leta 1900: 69 
leta 1931: 76 
leta 1961: 48 
leta 1971: 39 
leta 1981: 42 
leta 1991: 48 
leta 2002: 49 
 
Kratek opis naselja in njegove zgodovine:  
Gručasta vas v Turjaški pokrajini leži južno od Turjaka, na vzpetini, ki se strmo dviga nad 
dolino Javorškega potoka. Dostopna je po cesti, ki se pod Turjakom odcepi od glavne ceste 
Škofljica - Kočevje. Na jugozahodu je vzpetina Grič in pod njo cerkvica sv. Jakoba, zgrajena 
sredi 18. stoletja. 
 
Nadmorska višina (najnižja, srednja, najvišja): 560 m, 565 m, 568 m. 
 
Naravnogeografska regija: Turjaška pokrajina. 
 
Vodno območje: Vodno območje Donave. Porečje Save s podenoto Ljubljanica (ID 14) in 
dalje Barjanska Ljubljanica (ID 147) z naslednjim prisotnim hidrografskim območjem: Ižica (ID 
HGO 1476  - Vodozbirna površina Ižice). 
 
Vodovarstvena območja virov pitne vode: naselje ne leži na z odloki opredeljenimi 
vodovarstvenimi območji vodnih zajetij za pitno vode. 
 
Območja Natura 2000: ozemlje naselja ne sodi v okvir območja Natura 2000. 
 
V okvir naselja sodi naslednje območje – aglomeracija: 
ID Aglomeracije Ime območja –  

povzeto po 
Državnih izhodiščih 

Predlog ustreznejšega 
imena območja 

5496 MALI OSOLNIK Ohranitev poimenovanja 
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MARINČKI 
 
ID naselja: 41. MID naselja: 10112095. Površina naselja: 76,407 ha. 
 
Ime naselja v petem sklonu - mestniku: v Marinčkih. Pridevniška oblika izpeljana iz imena 
naselja: marinčkovski. Poimenovanje prebivalcev: Marinčkovci. 
 
Število prebivalcev ob popisih prebivalcev:  
leta 1869: 51 
leta 1900: 40 
leta 1931: 46 
leta 1961: 27 
leta 1971: 24 
leta 1981: 21 
leta 1991: 21 
leta 2002: 17 
 
Kratek opis naselja in njegove zgodovine:  
Gručasta vasica na zahodnem robu Velikolaščanske pokrajine leži na vzhodnem vznožju Sv. 
Primoža (817 m), ki se dviga zahodno nad Mišjo dolino. Dostopna je po cesti, ki se od ceste 
Knej - Karlovica odcepi proti Tomažinom. Pogled na Mišjo dolino delno zakriva vzpetina Vrt, 
ki se dviga tik nad zahodnim robom doline. Ob potoku Ločici je zaselek Ambroži. V okolici 
kraja je veliko izvirov. 
 
Nadmorska višina (najnižja, srednja, najvišja): 500 m, 520 m, 540 m. 
 
Naravnogeografska regija: Velikolaščanska pokrajina. 
 
Vodno območje: Vodno območje Donave. Porečje Save s podenoto reko Krko in znotraj nje 
povirje Krke (ID 181) z naslednjim prisotnim hidrografskim območjem: Rašica (ID HGO 1812  
- Vodozbirna površina Rašice ). 
 
Vodovarstvena območja virov pitne vode: naselje ne leži na z odloki opredeljenimi 
vodovarstvenimi območji vodnih zajetij za pitno vode. 
 
Območja Natura 2000: ozemlje naselja ne sodi v okvir območja Natura 2000. 
 
V okvir naselja sodi naslednje območje – aglomeracija: 
ID Aglomeracije Ime območja –  

povzeto po 
Državnih izhodiščih 

Predlog ustreznejšega 
imena območja 

5437 MARINČKI Ohranitev poimenovanja 
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MEDVEDJEK 
 
ID naselja: 42. MID naselja: 10112117. Površina naselja: 54,757 ha. 
 
Ime naselja v petem sklonu - mestniku: v Medvedjeku. Pridevniška oblika izpeljana iz imena 
naselja: medvejski. Poimenovanje prebivalcev: Medvejščani. 
 
Število prebivalcev ob popisih prebivalcev:  
leta 1869: 42 
leta 1900: 44 
leta 1931: 41 
leta 1961: 20 
leta 1971: 18 
leta 1981: 19 
leta 1991: 18 
leta 2002: 18 
 
Kratek opis naselja in njegove zgodovine:  
Gručasta vasica leži v osrčju Velikolaščanske pokrajine. Sestavljata jo skupini hiš, ki ju loči 
globlja kraška dolina. Do vsakega dela vasice pelje cesta, med njima pa je kolovoz. Obe cesti 
se odcepita od krajevne ceste Velike Lašče - Mala Slevica. Proti vzhodu se svet strmo 
spušča v grapo Stare Laze. Po njej teče potok, ki se izliva v ponikalnico Cerejo. 
 
Nadmorska višina (najnižja, srednja, najvišja): 570 m, 585 m, 600 m. 
 
Naravnogeografska regija: Velikolaščanska pokrajina. 
 
Vodno območje: Vodno območje Donave. Porečje Save s podenoto reko Krko in znotraj nje 
povirje Krke (ID 181) z naslednjim prisotnim hidrografskim območjem: Kraška Krka (ID HGO 
1813  - Porečje Krke od sotočja z Rašico do sotočja z Višnjico). 
 
Vodovarstvena območja virov pitne vode: naselje ne leži na z odloki opredeljenimi 
vodovarstvenimi območji vodnih zajetij za pitno vode. 
 
Območja Natura 2000: ozemlje naselja ne sodi v okvir območja Natura 2000. 
 
V okvir naselja sodi naslednje območje – aglomeracija: 
ID Aglomeracije Ime območja –  

povzeto po 
Državnih izhodiščih 

Predlog ustreznejšega 
imena območja 

5486 MEDVEDJEK Ohranitev poimenovanja 
 
 
 
 
 
 
 



LIMNOS-APLIKATIVNA EKOLOGIJA 
 
 

Operativni program odvajanja in čiščenja  
komunalnih odpadnih voda v Občini Velike Lašče    
     

83

 
MOHORJE 
 
ID naselja: 43. MID naselja: 10112125. Površina naselja: 27,414 ha. 
 
Ime naselja v petem sklonu - mestniku: v Mohorjah/Mohorjih. Pridevniška oblika izpeljana iz 
imena naselja: mohorški. Poimenovanje prebivalcev: Mohorčani. 
 
Število prebivalcev ob popisih prebivalcev:  
leta 1869: 32 
leta 1900: 38 
leta 1931: 32 
leta 1961: 19 
leta 1971: 23 
leta 1981: 13 
leta 1991: 11 
leta 2002: 16 
 
Kratek opis naselja in njegove zgodovine:  
Gručasta vasica v jugovzhodnem delu Krimsko-Mokrškega hribovja leži na Rutarski planoti, 
nad reko Iško, v povirnem delu njene doline, ob cesti Selo pri Robu - Boštetje. Iz naselja vodi 
cesta na Vrh. Na severu se vzpenja Borovnik. Voda iz izvira Vrhovskega beča teče v ozko 
dolino Kobiljega curka, kjer je pod vasjo slap Lehnjak. 
 
Nadmorska višina (najnižja, srednja, najvišja): 780 m, 787 m, 794 m. 
 
Naravnogeografska regija: Krimsko-Mokrško hribovje in Menišija. 
 
Vodno območje: Vodno območje Donave. Porečje Save s podenoto reko Krko in znotraj nje 
povirje Krke (ID 181) z naslednjim prisotnim hidrografskim območjem: Rašica (ID HGO 1812 
- Vodozbirna površina Rašice )  - vzhodni del naselja. Zahodni del naselja gravitira na 
območje: Ljubljanica (ID 14) in dalje Barjanska Ljubljanica (ID 147) z naslednjim prisotnim 
hidrografskim območjem: Iška (ID HGO 1474  - Vodozbirna površina Iške ). 
 
Vodovarstvena območja virov pitne vode: naselje delno leži na z odlokom opredeljenim 
vodovarstvenim območjem vodnega zajetja za pitno vode (3. in 2. pas). 
 
Območja Natura 2000: ozemlje naselja ne sodi v okvir območja Natura 2000. 
 
V okvir naselja sodi naslednje območje – aglomeracija: 
ID Aglomeracije Ime območja –  

povzeto po 
Državnih izhodiščih 

Predlog ustreznejšega 
imena območja 

5433 VRH MOHORJE - VRH 
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NAREDI 
 
ID naselja: 44. MID naselja: 10112133. Površina naselja: 226,076 ha. 
 
Ime naselja v petem sklonu - mestniku: v Naredih. Pridevniška oblika izpeljana iz imena 
naselja: naredski. Poimenovanje prebivalcev: Naredčani. 
 
Število prebivalcev ob popisih prebivalcev:  
leta 1869: 46 
leta 1900: 44 
leta 1931: 44 
leta 1961: 27 
leta 1971: 18 
leta 1981: 18 
leta 1991:   8 
leta 2002:   9 
 
Kratek opis naselja in njegove zgodovine:  
Razpotegnjena hribovska vasica v jugovzhodnem delu Krimsko-Mokrškega hribovja leži na 
Rutarski planoti, ob cesti Boštetje - Lužarji. Tu se od nje odcepi cesta v Bane in naprej v 
Zgonče. Na jugu se med domačije zajeda globel Ločica, po kateri teče istoimenski potok, ki 
se v reko Iško izliva v njenem povirnem delu. Ob njem je zaselek Laze. Naselju grozi 
izumrtje. 
 
Nadmorska višina (najnižja, srednja, najvišja): 760 m, 795 m, 815 m. 
 
Naravnogeografska regija: Krimsko-Mokrško hribovje in Menišija. 
 
Vodno območje: Vodno območje Donave. Porečje Save s podenoto reko Krko in znotraj nje 
povirje Krke (ID 181) z naslednjim prisotnim hidrografskim območjem: Rašica (ID HGO 1812  
- Vodozbirna površina Rašice ). 
 
Vodovarstvena območja virov pitne vode: del naselje leži na z odlokom opredeljenim 
vodovarstvenim območjem vodnega zajetja za pitno vode (3. pas). 
 
Območja Natura 2000: ozemlje naselja ne sodi v okvir območja Natura 2000. 
 
V okvir naselja sodi naslednje območje – aglomeracija: 
ID Aglomeracije Ime območja –  

povzeto po 
Državnih izhodiščih 

Predlog ustreznejšega 
imena območja 

5440 NAREDI Ohranitev poimenovanja 
5439 NAREDI NAREDI - LAZE 
5441 NAREDI NAREDI - JV 
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OPALKOVO 
 
ID naselja: 45. MID naselja: 10112150. Površina naselja: 53,948 ha. 
 
Ime naselja v petem sklonu - mestniku: na Opalkovem. Pridevniška oblika izpeljana iz imena 
naselja: opalkovski. Poimenovanje prebivalcev: Opalkovci. 
 
Število prebivalcev ob popisih prebivalcev:  
leta 1869: 51 
leta 1900: 62 
leta 1931: 55 
leta 1961: 29 
leta 1971: 28 
leta 1981: 18 
leta 1991: 18 
leta 2002: 23 
 
Kratek opis naselja in njegove zgodovine:  
Gručasta vasica v severozahodnem delu Velikolaščanske pokrajine stoji skoraj na vrhu 
nizkega Opalkovskega hriba, vzhodno nad spodnjim delom široke Mišje doline. Na 
zahodnem pobočju hriba stoji na nižji polici zaselek Bančevo. Naselje je dostopno po cesti, ki 
se odcepi od ceste Hrustovo - Ulaka, ali iz Stop s ceste Knej - Karlovica. Pod Bančevim je 
stalni izvir Petelinjek. 
 
Nadmorska višina (najnižja, srednja, najvišja): 565 m, 575 m, 590 m. 
 
Naravnogeografska regija: Velikolaščanska pokrajina. 
 
Vodno območje: Vodno območje Donave. Porečje Save s podenoto reko Krko in znotraj nje 
povirje Krke (ID 181) z naslednjim prisotnim hidrografskim območjem: Rašica (ID HGO 1812  
- Vodozbirna površina Rašice ). 
 
Vodovarstvena območja virov pitne vode: naselje ne leži na z odloki opredeljenimi 
vodovarstvenimi območji vodnih zajetij za pitno vode. 
 
Območja Natura 2000: ozemlje naselja ne sodi v okvir območja Natura 2000. 
 
V okvir naselja sodita naslednji območji – aglomeraciji: 
ID Aglomeracije Ime območja –  

povzeto po 
Državnih izhodiščih 

Predlog ustreznejšega 
imena območja 

5474 OPALKOVO OPALKOVO -VZHOD 
5472 OPALKOVO OPALKOVO -BANČEVO 
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OSREDEK 
 
ID naselja: 46. MID naselja: 10112176. Površina naselja: 113,024 ha. 
 
Ime naselja v petem sklonu - mestniku: na Osredku. Pridevniška oblika izpeljana iz imena 
naselja: osreški. Poimenovanje prebivalcev: Osredčani. 
 
Število prebivalcev ob popisih prebivalcev:  
leta 1869: 26 
leta 1900: 47 
leta 1931: 43 
leta 1961: 34 
leta 1971: 22 
leta 1981: 20 
leta 1991: 17 
leta 2002: 32 
 
Kratek opis naselja in njegove zgodovine:  
Gručasta vasica v vzhodnem delu Krimsko-Mokrškega hribovja leži severozahodno od 
Velikih Lašč, na vzpetini nad grapo Podpečjo, ob cesti Rob - Kurešček, od katere se tu 
odcepi cesta v Cento. Na vzhodu je pod vasico globok Grdi graben, kjer je istoimenski izvir, 
na zahodu pa grapa Sušica. Do pred kratkim je bilo zelo razširjeno izdelovanje suhe robe. 
 
Vodno območje: Vodno območje Donave. Porečje Save s podenoto reko Krko in znotraj nje 
povirje Krke (ID 181) z naslednjim prisotnim hidrografskim območjem: Rašica (ID HGO 1812  
- Vodozbirna površina Rašice ). 
 
Vodovarstvena območja virov pitne vode: naselje leži na z odloki opredeljenimi 
vodovarstvenimi območji vodnih zajetij za pitno vode (3. pas). 
 
Območja Natura 2000: ozemlje naselja ne sodi v okvir območja Natura 2000. 
 
Vodovarstvena območja virov pitne vode:  
 
Območja Natura 2000:  
 
V okvir naselja sodi naslednje območje – aglomeracija: 
ID Aglomeracije Ime območja –  

povzeto po 
Državnih izhodiščih 

Predlog ustreznejšega 
imena območja 

5460 OSREDEK Ohranitev poimenovanja 
5458 OSREDEK OSREDEK-CENTA 
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PEČKI 
 
ID naselja: 47. MID naselja: 10112192. Površina naselja: 53,281 ha. 
 
Ime naselja v petem sklonu - mestniku: v Pečkih. Pridevniška oblika izpeljana iz imena 
naselja: pečkovski. Poimenovanje prebivalcev: Pečkovci. 
 
Število prebivalcev ob popisih prebivalcev:  
leta 1869: 21 
leta 1900: 21 
leta 1931: 35 
leta 1961: 21 
leta 1971: 19 
leta 1981: 16 
leta 1991: 14 
leta 2002: 11 
 
Kratek opis naselja in njegove zgodovine:  
Gručasta vasica v Krimsko-Mokrškem hribovju leži severozahodno od Velikih Lašč, v 
podolžni suhi kraški dolini vzhodno pod vasico Uzmani. Južno nad naseljem pelje cesta Rob 
- Krvava Peč. Na jugozahodu se dviga gozdnat Mačkovec (911 m). Na severu je Pečkov 
graben, po katerem teče potok Zviršče. Na vzhodu, kjer se svet spušča v dolino potoka 
Robarice, je izvir Pri studencu, nekoliko nižje pa izvir Pri kladi. V bližini je kraško brezno 
Pasja jama. 
 
Nadmorska višina (najnižja, srednja, najvišja): 605 m, 610 m, 620 m. 
 
Naravnogeografska regija: Krimsko-Mokrško hribovje in Menišija. 
 
Vodno območje: Vodno območje Donave. Porečje Save s podenoto reko Krko in znotraj nje 
povirje Krke (ID 181) z naslednjim prisotnim hidrografskim območjem: Rašica (ID HGO 1812  
- Vodozbirna površina Rašice ). 
 
Vodovarstvena območja virov pitne vode: del naselje leži na z odloki opredeljenimi 
vodovarstvenimi območji vodnih zajetij za pitno vode (3. pas). 
 
Območja Natura 2000: ozemlje naselja ne sodi v okvir območja Natura 2000. 
 
V okvir naselja sodi naslednje območje – aglomeracija*: 
ID Aglomeracije Ime območja –  

povzeto po 
Državnih izhodiščih 

Predlog ustreznejšega 
imena območja 

   
* ni uradne aglomeracije  
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PLOSOVO 
 
ID naselja: 48. MID naselja: 10112265. Površina naselja: 24,737 ha. 
 
Ime naselja v petem sklonu - mestniku: na Plosovem. Pridevniška oblika izpeljana iz imena 
naselja: plosovski. Poimenovanje prebivalcev: Plosovci. 
 
Število prebivalcev ob popisih prebivalcev:  
leta 1869: 16 
leta 1900: 27 
leta 1931: 22 
leta 1961: 10 
leta 1971:   8 
leta 1981:   8 
leta 1991: 10 
leta 2002:    8 
 
Kratek opis naselja in njegove zgodovine:  
Gručasta vasica v Velikolaščanski pokrajini leži na slemenu istoimenskega hriba, ki se dviga 
južno nad Mišjo dolino. Dostopna je po cesti, ki se odcepi od ceste Karlovica - Žimarice, ali 
po vaški cesti s Poznikovega. Na vzhodu je dolina Črnega potoka, na zahodu pa strma grapa 
Pungrt, kjer teče potoček z istim imenom. 
 
Nadmorska višina (najnižja, srednja, najvišja): 560 m, 565 m, 570 m. 
 
Naravnogeografska regija: Velikolaščanska pokrajina. 
 
Vodno območje: Vodno območje Donave. Porečje Save s podenoto reko Krko in znotraj nje 
povirje Krke (ID 181) z naslednjim prisotnim hidrografskim območjem: Rašica (ID HGO 1812  
- Vodozbirna površina Rašice ). 
 
Vodovarstvena območja virov pitne vode: naselje ne leži na z odloki opredeljenimi 
vodovarstvenimi območji vodnih zajetij za pitno vode. 
 
Območja Natura 2000: ozemlje naselja ne sodi v okvir območja Natura 2000. 
 
V okvir naselja sodi naslednje območje – aglomeracija: 
ID Aglomeracije Ime območja –  

povzeto po 
Državnih izhodiščih 

Predlog ustreznejšega 
imena območja 

5420 POZNIKOVO KARLOVICA-
POZNIKOVO-PLOSOVO 
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PODHOJNI HRIB 
 
ID naselja: 49. MID naselja: 10112273. Površina naselja: 74,575 ha. 
 
Ime naselja v petem sklonu - mestniku: v Podhojnem Hribu. Pridevniška oblika izpeljana iz 
imena naselja: podhojniški. Poimenovanje prebivalcev: Podhojničani. 
 
Število prebivalcev ob popisih prebivalcev:  
leta 1869: 43 
leta 1900: 55 
leta 1931: 47 
leta 1961: 35 
leta 1971: 29 
leta 1981: 33 
leta 1991: 30 
leta 2002: 37 
 
Kratek opis naselja in njegove zgodovine:  
Deloma gručasto, deloma razloženo naselje v jugozahodnem delu Turjaške pokrajine leži v 
dolini potoka Štefinke in na sosednjem pobočju Velikega Osolnika. Dostopno je s ceste Rob - 
Kurešček, pa tudi po cesti z Velikega Osolnika. Vzhodno od vasi je grapa ob potoku Stari 
vodi. Ta se pod Dolščaki izliva v potok Robarico. 
 
Nadmorska višina (najnižja, srednja, najvišja): 515 m, 530 m, 545 m. 
 
Naravnogeografska regija: Turjaška pokrajina. 
 
Vodno območje: Vodno območje Donave. Porečje Save s podenoto reko Krko in znotraj nje 
povirje Krke (ID 181) z naslednjim prisotnim hidrografskim območjem: Rašica (ID HGO 1812  
- Vodozbirna površina Rašice ). 
 
Vodovarstvena območja virov pitne vode: naselje ne leži na z odloki opredeljenimi 
vodovarstvenimi območji vodnih zajetij za pitno vode. 
 
Območja Natura 2000: ozemlje naselja ne sodi v okvir območja Natura 2000. 
 
V okvir naselja sodi naslednje območje – aglomeracija: 
ID Aglomeracije Ime območja –  

povzeto po 
Državnih izhodiščih 

Predlog ustreznejšega 
imena območja 

5463 PODHOJNI HRIB Ohranitev poimenovanja 
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PODKOGELJ 
 
ID naselja: 50. MID naselja: 10112281. Površina naselja: 52,678 ha. 
 
Ime naselja v petem sklonu - mestniku: v Podkoglju. Pridevniška oblika izpeljana iz imena 
naselja: podkogeljski. Poimenovanje prebivalcev: Podkogeljčani. 
 
Število prebivalcev ob popisih prebivalcev:  
leta 1869: 17 
leta 1900: 14 
leta 1931: 20 
leta 1961: 33 
leta 1971: 28 
leta 1981: 24 
leta 1991: 19 
leta 2002: 16 
 
Kratek opis naselja in njegove zgodovine:  
Gručasta vasica na vzhodnih pobočjih Rutarske planote leži pod gozdnatim Kogljem, 
jugovzhodnim obronkom Lisca (821 m). Na vzhodu je dokaj široka Kogeljska dolina, po kateri 
teče Kogeljski potok in se odpira v Mišjo dolino. Tu se od ceste Karlovica - Knej odcepi 
dovozna cesta v vas. 
 
Nadmorska višina (najnižja, srednja, najvišja): 520 m, 540 m, 560 m. 
 
Naravnogeografska regija: Krimsko-Mokrško hribovje in Menišija. 
 
Vodno območje: Vodno območje Donave. Porečje Save s podenoto reko Krko in znotraj nje 
povirje Krke (ID 181) z naslednjim prisotnim hidrografskim območjem: Rašica (ID HGO 1812  
- Vodozbirna površina Rašice ). 
 
Vodovarstvena območja virov pitne vode: naselje ne leži na z odloki opredeljenimi 
vodovarstvenimi območji vodnih zajetij za pitno vode. 
 
Območja Natura 2000: ozemlje naselja ne sodi v okvir območja Natura 2000. 
 
V okvir naselja sodi naslednje območje – aglomeracija: 
ID Aglomeracije Ime območja –  

povzeto po 
Državnih izhodiščih 

Predlog ustreznejšega 
imena območja 

5418 PODKOGELJ Ohranitev poimenovanja 
5419 PODKOGELJ PODKOGELJ - VZHOD 
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PODKRAJ 
 
ID naselja: 51. MID naselja: 10112290. Površina naselja: 60,848 ha. 
 
Ime naselja v petem sklonu - mestniku: v Podkraju. Pridevniška oblika izpeljana iz imena 
naselja: podkrajski. Poimenovanje prebivalcev: Podkrajčani. 
 
Število prebivalcev ob popisih prebivalcev:  
leta 1869: 24 
leta 1900: 21 
leta 1931: 18 
leta 1961: 20 
leta 1971: 14 
leta 1981: 16 
leta 1991: 22 
leta 2002: 21 
 
Kratek opis naselja in njegove zgodovine:  
Gručasta vasica v osrčju Velikolaščanske pokrajine leži na vzhodnem pobočju Trat, v bližini 
krajevne ceste Dvorska vas - Prilesje. Južno pod vasjo teče ponikalnica Dvorska voda. 
 
Nadmorska višina (najnižja, srednja, najvišja): 605 m, 633 m, 635 m. 
 
Naravnogeografska regija: Velikolaščanska pokrajina. 
 
Vodno območje: Vodno območje Donave. Porečje Save s podenoto reko Krko in znotraj nje 
povirje Krke (ID 181) z naslednjim prisotnim hidrografskim območjem: Kraška Krka (ID HGO 
1813  - Porečje Krke od sotočja z Rašico do sotočja z Višnjico). 
 
Vodovarstvena območja virov pitne vode: naselje ne leži na z odloki opredeljenimi 
vodovarstvenimi območji vodnih zajetij za pitno vode. 
 
Območja Natura 2000: ozemlje naselja ne sodi v okvir območja Natura 2000. 
 
V okvir naselja sodi naslednje območje – aglomeracija: 
ID Aglomeracije Ime območja –  

povzeto po 
Državnih izhodiščih 

Predlog ustreznejšega 
imena območja 

5470 PODKRAJ Ohranitev poimenovanja 
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PODLOG 
 
ID naselja: 52. MID naselja: 10112303. Površina naselja: 95,941 ha. 
 
Ime naselja v petem sklonu - mestniku: v Podlogu. Pridevniška oblika izpeljana iz imena 
naselja: podloški. Poimenovanje prebivalcev: Podložani. 
 
Število prebivalcev ob popisih prebivalcev:  
leta 1869: 32 
leta 1900: 24 
leta 1931: 30 
leta 1961: 19 
leta 1971: 18 
leta 1981: 26 
leta 1991: 22 
leta 2002: 24 
 
Kratek opis naselja in njegove zgodovine:  
Razložena vasica na južnem robu Turjaške pokrajine leži severno nad dolino ponikalnice 
Rašice, na vzhodnem vznožju Velikega Osolnika. Skoznjo teče krajevna cesta, ki se vzhodno 
od naselja odcepi od ceste Rašica - Knej proti Velikemu Osolniku. Ob Rašici so mokrotni 
travniki. Tu je tudi nekaj hiš, ki so z jedrom vasi na pobočju povezane s kolovozom. Leta 
1341 se tu omenja fevdalni dvor.  
 
Nadmorska višina (najnižja, srednja, najvišja): 490 m, 524 m, 545 m. 
 
Naravnogeografska regija: Turjaška pokrajina. 
 
Vodno območje: Vodno območje Donave. Porečje Save s podenoto reko Krko in znotraj nje 
povirje Krke (ID 181) z naslednjim prisotnim hidrografskim območjem: Rašica (ID HGO 1812  
- Vodozbirna površina Rašice ). 
 
Vodovarstvena območja virov pitne vode: naselje ne leži na z odloki opredeljenimi 
vodovarstvenimi območji vodnih zajetij za pitno vode. 
 
Območja Natura 2000: ozemlje naselja ne sodi v okvir območja Natura 2000. 
 
V okvir naselja sodi naslednje območje – aglomeracija: 
ID Aglomeracije Ime območja –  

povzeto po 
Državnih izhodiščih 

Predlog ustreznejšega 
imena območja 

5494 PODLOG Ohranitev poimenovanja 
5495 PODLOG PODLOG -SEVER 
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PODSMREKA PRI VELIKIH LAŠČAH 
 
ID naselja: 53. MID naselja: 10112354. Površina naselja: 36,804 ha. 
 
Ime naselja v petem sklonu - mestniku: na/v Podsmreki. Pridevniška oblika izpeljana iz imena 
naselja: podsmreški. Poimenovanje prebivalcev: Podsmrečani. 
 
Število prebivalcev ob popisih prebivalcev:  
leta 1869: 130 
leta 1900: 152 
leta 1931: 163 
leta 1961: 237 
leta 1971: 16 
leta 1981: 13 
leta 1991: 24 
leta 2002: 24 
 
Kratek opis naselja in njegove zgodovine:  
Gručasta vasica v Velikolaščanski pokrajini leži na zahodnem pobočju Ogenc, ki se dvigajo 
nad dolino Kovpe. Na zahodu se svet spušča v Mišjo dolino. Skozi vas vodi krajevna cesta 
Velike Lašče - Logarji. Nedaleč stran je zaselek Svetinovo. Kraj se prvič omenja leta 1414. V 
Podsmreki se je rodil književnik Josip Stritar (1836 - 1923). 
 
Nadmorska višina (najnižja, srednja, najvišja): 540 m, 545 m, 550 m. 
 
Naravnogeografska regija: Velikolaščanska pokrajina. 
 
Vodno območje: Vodno območje Donave. Porečje Save s podenoto reko Krko in znotraj nje 
povirje Krke (ID 181) z naslednjim prisotnim hidrografskim območjem: Rašica (ID HGO 1812  
- Vodozbirna površina Rašice ). 
 
Vodovarstvena območja virov pitne vode: naselje ne leži na z odloki opredeljenimi 
vodovarstvenimi območji vodnih zajetij za pitno vode. 
 
Območja Natura 2000: ozemlje naselja ne sodi v okvir območja Natura 2000. 
 
V okvir naselja sodi naslednje območje – aglomeracija: 
ID Aglomeracije Ime območja –  

povzeto po 
Državnih izhodiščih 

Predlog 
ustreznejšega imena 
območja 

5473 
PODSMREKA  

PRI VELIKIH LAŠČAH 
Ohranitev 
poimenovanja 
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PODSTRMEC 
 
ID naselja: 54. MID naselja: 10112362. Površina naselja: 183,589 ha. 
 
Ime naselja v petem sklonu - mestniku: v Podstrmcu. Pridevniška oblika izpeljana iz imena 
naselja: podstrmški. Poimenovanje prebivalcev: Podstrmčani. 
 
Število prebivalcev ob popisih prebivalcev:  
leta 1869: 54 
leta 1900: 74 
leta 1931: 75 
leta 1961: 43 
leta 1971: 43 
leta 1981: 40 
leta 1991: 21 
leta 2002: 23 
 
Kratek opis naselja in njegove zgodovine:  
Razložena vasica v skrajnem zahodnem delu Velikolaščanske pokrajine leži večinoma v 
dolini ob sotočju več potokov, kjer se cesta Velike Lašče -Nova vas začne vzpenjati na 
Bloško planoto. Na severu je dolina potoka Kozarščice, na jugu dolina Podles s potokom 
Podleščico, med obema pa dolina potoka Kozmanjke. Naselje sestavljajo zaselki Njivice, 
Podles, Radesi in Breg. Zaradi poplav so njive na obrobju dolin in na pobočjih. 
 
Nadmorska višina (najnižja, srednja, najvišja): 550 m, 580 m, 600 m. 
 
Naravnogeografska regija: Velikolaščanska pokrajina. 
 
Vodno območje: Vodno območje Donave. Porečje Save s podenoto reko Krko in znotraj nje 
povirje Krke (ID 181) z naslednjim prisotnim hidrografskim območjem: Rašica (ID HGO 1812  
- Vodozbirna površina Rašice ). 
 
Vodovarstvena območja virov pitne vode: naselje ne leži na z odloki opredeljenimi 
vodovarstvenimi območji vodnih zajetij za pitno vode. 
 
Območja Natura 2000: ozemlje naselja ne sodi v okvir območja Natura 2000. 
 
V okvir naselja sodi naslednje območje – aglomeracija: 
ID Aglomeracije Ime območja –  

povzeto po 
Državnih izhodiščih 

Predlog ustreznejšega 
imena območja 

5400 PODSTRMEC Ohranitev poimenovanja 
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PODULAKA 
 
ID naselja: 55. MID naselja: 10112389. Površina naselja: 35,18 ha. 
 
Ime naselja v petem sklonu - mestniku: na Podulaki. Pridevniška oblika izpeljana iz imena 
naselja: podulaški. Poimenovanje prebivalcev: Podulačani. 
 
Število prebivalcev ob popisih prebivalcev:  
leta 1869: 33 
leta 1900: 55 
leta 1931: 34 
leta 1961: 22 
leta 1971: 26 
leta 1981: 21 
leta 1991: 22 
leta 2002: 26 
 
Kratek opis naselja in njegove zgodovine:  
Gručasta vasica v Velikolaščanski pokrajini leži zahodno od Velikih Lašč, v osrčju Kakav, na 
široki terasi na pobočju Hriba pod vasjo Ulako. Dostopna je po cesti skozi Prhajevo ali po 
cestah z Opalkovega in Ulake. Na jugu je gozdnata dolina Košute ali Močile, kjer izvirata 
Kotel in Ulaški beč. Na severu je grapa Hlebška Ločica, kjer izvirata potoka Ločica in 
Prhajevo korito. 
 
Nadmorska višina (najnižja, srednja, najvišja): 575 m, 580 m, 585 m. 
 
Naravnogeografska regija: Velikolaščanska pokrajina. 
 
Vodno območje: Vodno območje Donave. Porečje Save s podenoto reko Krko in znotraj nje 
povirje Krke (ID 181) z naslednjim prisotnim hidrografskim območjem: Rašica (ID HGO 1812  
- Vodozbirna površina Rašice ). 
 
Vodovarstvena območja virov pitne vode: naselje ne leži na z odloki opredeljenimi 
vodovarstvenimi območji vodnih zajetij za pitno vode. 
 
Območja Natura 2000: ozemlje naselja ne sodi v okvir območja Natura 2000. 
 
V okvir naselja sodi naslednje območje – aglomeracija: 
ID Aglomeracije Ime območja –  

povzeto po 
Državnih izhodiščih 

Predlog ustreznejšega 
imena območja 

5478 PODULAKA Ohranitev poimenovanja 
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PODŽAGA 
 
ID naselja: 56. MID naselja: 10112397. Površina naselja: 59,656 ha. 
 
Ime naselja v petem sklonu - mestniku: v Podžagi. Pridevniška oblika izpeljana iz imena 
naselja: podžagarski. Poimenovanje prebivalcev: Podžagarji. 
 
Število prebivalcev ob popisih prebivalcev:  
leta 1869: 43 
leta 1900: 58 
leta 1931: 36 
leta 1961: 38 
leta 1971: 29 
leta 1981: 27 
leta 1991: 25 
leta 2002: 22 
 
Kratek opis naselja in njegove zgodovine:  
Razpotegnjena razložena vasica v zahodnem delu Velikolaščanske pokrajine leži v Mišji 
dolini, ob potoku Velikem grabnu. Hiše so na obeh straneh ceste Velike Lašče - Nova vas in 
na južnem vznožju Lisca (821 m). Na zahodu je grapa Kališkega potoka. V višje ležečem 
delu naselja je zaselek Plešje. 
 
Nadmorska višina (najnižja, srednja, najvišja): 535 m, 540 m, 585 m. 
 
Naravnogeografska regija: Velikolaščanska pokrajina. 
 
Vodno območje: Vodno območje Donave. Porečje Save s podenoto reko Krko in znotraj nje 
povirje Krke (ID 181) z naslednjim prisotnim hidrografskim območjem: Rašica (ID HGO 1812  
- Vodozbirna površina Rašice ). 
 
Vodovarstvena območja virov pitne vode: naselje ne leži na z odloki opredeljenimi 
vodovarstvenimi območji vodnih zajetij za pitno vode. 
 
Območja Natura 2000: ozemlje naselja ne sodi v okvir območja Natura 2000. 
 
V okvir naselja sodi naslednje območje – aglomeracija: 
ID Aglomeracije Ime območja –  

povzeto po 
Državnih izhodiščih 

Predlog ustreznejšega 
imena območja 

5394 PODŽAGA Ohranitev poimenovanja 
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POLZELO 
 
ID naselja: 57. MID naselja: 10112427. Površina naselja: 26,855 ha. 
 
Ime naselja v petem sklonu - mestniku: na Polzelem. Pridevniška oblika izpeljana iz imena 
naselja: polzelski. Poimenovanje prebivalcev: Polzelčani. 
 
Število prebivalcev ob popisih prebivalcev:  
leta 1869: 18 
leta 1900: 24 
leta 1931: 16 
leta 1961: 8 
leta 1971: 8 
leta 1981: 7 
leta 1991: 4 
leta 2002: ni pod. 
 
Kratek opis naselja in njegove zgodovine:  
Gručasta vasica v zahodnem delu Velikolaščanske pokrajine leži na vzhodnem robu Mišje 
doline, pod Sleviškim hribom (okoli 650 m). Dostopna je po cesti s Karlovice.  
 
Nadmorska višina (najnižja, srednja, najvišja): 520 m, 520 m, 520 m. 
 
Naravnogeografska regija: Velikolaščanska pokrajina. 
 
Vodno območje: Vodno območje Donave. Porečje Save s podenoto reko Krko in znotraj nje 
povirje Krke (ID 181) z naslednjim prisotnim hidrografskim območjem: Rašica (ID HGO 1812  
- Vodozbirna površina Rašice ). 
 
Vodovarstvena območja virov pitne vode: naselje ne leži na z odloki opredeljenimi 
vodovarstvenimi območji vodnih zajetij za pitno vode. 
 
Območja Natura 2000: ozemlje naselja ne sodi v okvir območja Natura 2000. 
 
V okvir naselja sodi naslednje območje – aglomeracija: 
ID Aglomeracije Ime območja –  

povzeto po 
Državnih izhodiščih 

Predlog ustreznejšega 
imena območja 

5476 POLZELO Ohranitev poimenovanja 
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POZNIKOVO 
 
ID naselja: 58. MID naselja: 10112435. Površina naselja: 29,674 ha. 
 
Ime naselja v petem sklonu - mestniku: na Poznikovem. Pridevniška oblika izpeljana iz imena 
naselja: poznikovški. Poimenovanje prebivalcev: Pozniki. 
 
Število prebivalcev ob popisih prebivalcev:  
leta 1869: 34 
leta 1900: 54 
leta 1931: 52 
leta 1961: 28 
leta 1971: 28 
leta 1981: 21 
leta 1991: 19 
leta 2002: 17 
 
Kratek opis naselja in njegove zgodovine:  
Razložena vasica v jugozahodnem delu Velikolaščanske pokrajine leži na prevoju med dolnjo 
in gornjo Mišjo dolino. Dostopna je po vaški cesti, ki se v zaselku Kolpi odcepi od ceste 
Velike Lašče - Nova vas in pelje naprej na Plosovo. Na vzhodu je na vrhu vzpetine zahodno 
nad dolino Črnega potoka zaselek Hrib. 
 
Nadmorska višina (najnižja, srednja, najvišja): 525 m, 530 m, 585 m. 
 
Naravnogeografska regija: Velikolaščanska pokrajina. 
 
Vodno območje: Vodno območje Donave. Porečje Save s podenoto reko Krko in znotraj nje 
povirje Krke (ID 181) z naslednjim prisotnim hidrografskim območjem: Rašica (ID HGO 1812  
- Vodozbirna površina Rašice ). 
 
Vodovarstvena območja virov pitne vode: naselje ne leži na z odloki opredeljenimi 
vodovarstvenimi območji vodnih zajetij za pitno vode. 
 
Območja Natura 2000: ozemlje naselja ne sodi v okvir območja Natura 2000. 
 
V okvir naselja sodi naslednje območje – aglomeracija: 
ID Aglomeracije Ime območja –  

povzeto po 
Državnih izhodiščih 

Predlog ustreznejšega 
imena območja 

5420 POZNIKOVO KARLOVICA-
POZNIKOVO-PLOSOVO 
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PRAZNIKI 
 
ID naselja: 59. MID naselja: 10112451. Površina naselja: 89,815 ha. 
 
Ime naselja v petem sklonu - mestniku: v Praznikih. Pridevniška oblika izpeljana iz imena 
naselja: prazniški. Poimenovanje prebivalcev: Prazničani. 
 
Število prebivalcev ob popisih prebivalcev:  
leta 1869: 32 
leta 1900: 31 
leta 1931: 28 
leta 1961: 25 
leta 1971: 20 
leta 1981: 13 
leta 1991: 22 
leta 2002: 20 
 
Kratek opis naselja in njegove zgodovine:  
Gručasta vasica v južnem delu Turjaške pokrajine leži na ožji pobočni polici vzhodno nad 
dnom doline Javorškega potoka. Dostopna je po cesti iz Podturjaka. Od tu se na Mali Osolnik 
nadaljuje kolovoz. Pod vasjo je studenec Pri koritu. Na zahodu se proti naselju Javorjam 
vzpenja strmo, v spodnjem delu gozdnato pobočje. 
 
Nadmorska višina (najnižja, srednja, najvišja): 440 m, 455 m, 460 m. 
 
Naravnogeografska regija: Turjaška pokrajina. 
 
 
Vodno območje: Vodno območje Donave. Porečje Save s podenoto Ljubljanica (ID 14) in 
dalje Barjanska Ljubljanica (ID 147) z naslednjim prisotnim hidrografskim območjem: Ižica (ID 
HGO 1476  - Vodozbirna površina Ižice). 
 
Vodovarstvena območja virov pitne vode: naselje ne leži na z odloki opredeljenimi 
vodovarstvenimi območji vodnih zajetij za pitno vode. 
 
Območja Natura 2000: ozemlje naselja ne sodi v okvir območja Natura 2000. 
 
 
V okvir naselja sodi naslednje območje – aglomeracija: 
ID Aglomeracije Ime območja –  

povzeto po 
Državnih izhodiščih 

Predlog ustreznejšega 
imena območja 

5497 PRAZNIKI Ohranitev poimenovanja 
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PRHAJEVO 
 
ID naselja: 60. MID naselja: 10112486. Površina naselja: 27,946 ha. 
 
Ime naselja v petem sklonu - mestniku: na Prhajevem. Pridevniška oblika izpeljana iz imena 
naselja: prhajevski. Poimenovanje prebivalcev: Prhajevci. 
 
Število prebivalcev ob popisih prebivalcev:  
leta 1869: 20 
leta 1900: 22 
leta 1931: 29 
leta 1961: 18 
leta 1971: 13 
leta 1981: 11 
leta 1991: 13 
leta 2002: 13 
 
Kratek opis naselja in njegove zgodovine:  
Gručasta vasica v severnem delu Velikolaščanske pokrajine leži na položni vzpetini, nad 
dolino manjšega potoka Broda, ki se pri Rašici izliva v istoimensko ponikalnico. V kraj vodijo 
krajevne ceste z Jakičevega, Podulake in Pušč. 
 
Nadmorska višina (najnižja, srednja, najvišja): 520 m, 525 m, 530 m. 
 
Naravnogeografska regija: Velikolaščanska pokrajina. 
 
Vodno območje: Vodno območje Donave. Porečje Save s podenoto reko Krko in znotraj nje 
povirje Krke (ID 181) z naslednjim prisotnim hidrografskim območjem: Rašica (ID HGO 1812  
- Vodozbirna površina Rašice ). 
 
Vodovarstvena območja virov pitne vode: naselje ne leži na z odloki opredeljenimi 
vodovarstvenimi območji vodnih zajetij za pitno vode. 
 
Območja Natura 2000: ozemlje naselja ne sodi v okvir območja Natura 2000. 
 
V okvir naselja sodi naslednje območje – aglomeracija: 
ID Aglomeracije Ime območja –  

povzeto po 
Državnih izhodiščih 

Predlog ustreznejšega 
imena območja 

5482 PRHAJEVO Ohranitev poimenovanja 
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PRILESJE 
 
ID naselja: 61. MID naselja: 10112494. Površina naselja: 329,95 ha. 
 
Ime naselja v petem sklonu - mestniku: v Prilesju/Prilesjah. Pridevniška oblika izpeljana iz 
imena naselja: prileški. Poimenovanje prebivalcev: Prileščani. 
 
Število prebivalcev ob popisih prebivalcev:  
leta 1869: 20 
leta 1900: 35 
leta 1931: 69 
leta 1961: 58 
leta 1971: 65 
leta 1981: 66 
leta 1991: 69 
leta 2002: 64 
 
Kratek opis naselja in njegove zgodovine:  
Gručasta vas v vzhodnem delu Velikolaščanske pokrajine leži na vzpetini zahodno nad 
glavno cesto in železnico Ljubljana - Kočevje. Razloženi del naselja Podplana leži v dolini ob 
obeh prometnicah. Jedro vasi je dostopno po krajevni cesti iz Podplane, ki se nadaljuje v 
Dvorsko vas. V Dolu pod vasjo je izvir Pri studencu. Na jugu teče potok Dvorska voda, ki pri 
Podplani ponikne. Jugovzhodno od naselja je pod Finkovim vhod v 2145 m dolgo in 65 m 
globoko Podstensko jamo, najdaljšo kraško jamo na Dolenjskem. 
 
Nadmorska višina (najnižja, srednja, najvišja): 590 m, 600 m, 605 m. 
 
Naravnogeografska regija: Velikolaščanska pokrajina. 
 
Vodno območje: Vodno območje Donave. Porečje Save s podenoto reko Krko in znotraj nje 
povirje Krke (ID 181) z naslednjim prisotnim hidrografskim območjem: Kraška Krka (ID HGO 
1813  - Porečje Krke od sotočja z Rašico do sotočja z Višnjico). 
 
Vodovarstvena območja virov pitne vode: naselje ne leži na z odloki opredeljenimi 
vodovarstvenimi območji vodnih zajetij za pitno vode. 
 
Območja Natura 2000: ozemlje naselja ne sodi v okvir območja Natura 2000. 
 
V okvir naselja sodi naslednje območje – aglomeracija: 
ID Aglomeracije Ime območja –  

povzeto po 
Državnih izhodiščih 

Predlog ustreznejšega 
imena območja 

5490 PRILESJE Ohranitev poimenovanja 
5492 PRILESJE PRILESJE - PODPLANA 
5224 PRILESJE PRILESJE - JV 
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PURKAČE 
 
ID naselja: 62. MID naselja: 10112516. Površina naselja: 202,706 ha. 
 
Ime naselja v petem sklonu - mestniku: na Purkačah/Purkačem. Pridevniška oblika izpeljana 
iz imena naselja: purkaški. Poimenovanje prebivalcev: Purkačani. 
 
Število prebivalcev ob popisih prebivalcev:  
leta 1869: 40 
leta 1900: 32 
leta 1931: 37 
leta 1961: 21 
leta 1971: 19 
leta 1981: 28 
leta 1991: 27 
leta 2002: 24 
 
Kratek opis naselja in njegove zgodovine:  
Gručasta vasica v vzhodnem delu Krimsko-Mokrškega hribovja leži južno od Kureščka, na 
pobočju nad plitvo zakraselo dolino. Dostopna je po cesti, ki se odcepi od ceste Rob - 
Kurešček, in iz Strletij. Cesta pelje izpod vasice naprej v Krvavo Peč. 
 
Nadmorska višina (najnižja, srednja, najvišja): 720 m, 730 m, 735 m. 
 
Naravnogeografska regija: Krimsko-Mokrško hribovje in Menišija. 
 
Vodno območje: Vodno območje Donave. Porečje Save s podenoto reko Krko in znotraj nje 
povirje Krke (ID 181) z naslednjim prisotnim hidrografskim območjem: Rašica (ID HGO 1812  
- Vodozbirna površina Rašice ). 
 
Vodovarstvena območja virov pitne vode: naselje leži na z odlokom opredeljenim 
vodovarstvenim območjem vodnega zajetja za pitno vode (3. in 2. pas). 
 
Območja Natura 2000: ozemlje naselja ne sodi v okvir območja Natura 2000. 
 
V okvir naselja sodi naslednje območje – aglomeracija: 
ID Aglomeracije Ime območja –  

povzeto po 
Državnih izhodiščih 

Predlog ustreznejšega 
imena območja 

5448 PURKAČE Ohranitev poimenovanja 
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PUŠČE 
 
ID naselja: 63. MID naselja: 10112524. Površina naselja: 46,998 ha. 
 
Ime naselja v petem sklonu - mestniku: na Puščah/Puščem. Pridevniška oblika izpeljana iz 
imena naselja: puški. Poimenovanje prebivalcev: Puščani. 
 
Število prebivalcev ob popisih prebivalcev:  
leta 1869: 19 
leta 1900: 24 
leta 1931: 20 
leta 1961: 12 
leta 1971: 11 
leta 1981: 20 
leta 1991: 25 
leta 2002: 44 
 
Kratek opis naselja in njegove zgodovine:  
Gručasta vasica v severnem delu Velikolaščanske pokrajine leži na hribčku severozahodno 
od Velikih Lašč. Dostopna je po cesti iz Malih Lašč, ki se odcepi od glavne ceste Škofljica - 
Kočevje. Vzhodno pod naseljem je pobočje Peči, še nižje pod njim pa dolinica ob potoku 
Brodu. 
 
Nadmorska višina (najnižja, srednja, najvišja): 505 m, 510 m, 515 m. 
 
Naravnogeografska regija: Velikolaščanska pokrajina. 
 
Vodno območje: Vodno območje Donave. Porečje Save s podenoto reko Krko in znotraj nje 
povirje Krke (ID 181) z naslednjim prisotnim hidrografskim območjem: Rašica (ID HGO 1812  
- Vodozbirna površina Rašice ). 
 
Vodovarstvena območja virov pitne vode: naselje ne leži na z odloki opredeljenimi 
vodovarstvenimi območji vodnih zajetij za pitno vode. 
 
Območja Natura 2000: ozemlje naselja ne sodi v okvir območja Natura 2000. 
 
V okvir naselja sodi naslednje območje – aglomeracija: 
ID Aglomeracije Ime območja –  

povzeto po 
Državnih izhodiščih 

Predlog ustreznejšega 
imena območja 

5466 RAŠICA MALE LAŠČE - PUŠČE 
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RAŠICA 
 
ID naselja: 64. MID naselja: 10112559. Površina naselja: 367,877 ha. 
 
Ime naselja v petem sklonu - mestniku: na Rašici. Pridevniška oblika izpeljana iz imena 
naselja: raški. Poimenovanje prebivalcev: Rašičani. 
 
Število prebivalcev ob popisih prebivalcev:  
leta 1869: 207 
leta 1900: 198 
leta 1931: 246 
leta 1961: 164 
leta 1971: 160 
leta 1981: 164 
leta 1991: 185 
leta 2002:  227 
 
Kratek opis naselja in njegove zgodovine:  
Gručasta vas v skrajnem severnem delu Velikolaščanske pokrajine leži na prisojnem pobočju 
nizke vzpetine, ob vznožju gozdnatega Cerovca (592 m), ob glavni cesti Škofljica - Kočevje. 
Tu je pomembno križišče cest proti Robu in Blokam na zahodu ter Dobrepolju na vzhodu. 
Zahodni del vasi se imenuje Mala Rašica. Južno pod vasjo teče potok Rašica, ki ponikne 3 
km naprej pri Ponikvah. Naselje se prvič omenja že leta 1230. Že v 14. stoletju je bila tu 
pomembna obcestna mitnica, ob potoku pa več fužin. V vasi se je rodil utemeljitelj 
lovenskega knjižnega jezika in slovstva Primož Trubar (1508 - 1586). Njemu je posvečen 
Trubarjev hram. Sredi vasi stoji barokizirana cerkev sv. Jerneja, ki jo je opisoval že Trubar. 
Za naselje in okolico je bilo do pred kratkim značilno množično izdelovanje suhe robe. 
 
Nadmorska višina (najnižja, srednja, najvišja): 475 m, 500 m, 520 m. 
 
Naravnogeografska regija: Velikolaščanska pokrajina. 
 
Vodno območje: Vodno območje Donave. Porečje Save s podenoto reko Krko in znotraj nje 
povirje Krke (ID 181) z naslednjima prisotnima hidrografskima območjema: Rašica (ID HGO 
1812  - Vodozbirna površina Rašice ) na zahodu ter Kraška Krka (ID HGO 1813  - Porečje 
Krke od sotočja z Rašico do sotočja z Višnjico) delno na vzhodu. 
 
Vodovarstvena območja virov pitne vode: naselje ne leži na z odloki opredeljenimi 
vodovarstvenimi območji vodnih zajetij za pitno vode. 
 
Območja Natura 2000: ozemlje naselja ne sodi v okvir območja Natura 2000. 
V okvir naselja sodi naslednje območje – aglomeracija: 
ID Aglomeracije Ime območja –  

povzeto po 
Državnih izhodiščih 

Predlog ustreznejšega 
imena območja 

5503 RAŠICA Ohranitev poimenovanja 
5499 RAŠICA RAŠICA – MALA RAŠICA 
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ROB 
 
ID naselja: 65. MID naselja: 10112583. Površina naselja: 127,463 ha. 
 
Ime naselja v petem sklonu - mestniku: v Robu. Pridevniška oblika izpeljana iz imena naselja:  
robarski. Poimenovanje prebivalcev: Robarji. 
 
Število prebivalcev ob popisih prebivalcev:  
leta 1869: 59 
leta 1900: 81 
leta 1931: 113 
leta 1961: 78 
leta 1971: 79 
leta 1981: 56 
leta 1991: 56 
leta 2002: 60 
 
Kratek opis naselja in njegove zgodovine:  
Razloženo naselje z gručastim jedrom leži na skrajnem jugozahodu Turjaške pokrajine, na 
stiku dolin zahodno od Rašice, od koder pripelje cesta. Tu se odcepijo ceste na Kurešček in v 
Krvavo Peč ter na Rutarsko in Vidovsko planoto. Na zahodu je podolžna dolina Vrtičje s 
potokom Robarico. Ta dobi pritoka Kobilji curek in Štefinko. Na lehnjakotvornem potoku 
Kobiljem curku je dvostopenjski slap, njegovi stopnji sta visoki 17 in 15 m. V okolici slapa 
rase kranjski jeglič. Ob cesti na Kurešček so Znamenški studenci. Njiv je malo, prevladujejo 
travniki. V naselju in okolici živijo večinoma polkmetje. Do pred kratkim so se ljudje še 
množično ukvarjali z izdelovanjem suhe robe. Ker ima kraj osrednjo lego na stiku Turjaške in 
Velikolaščanske pokrajine s Krimsko-Mokrškim hribovjem in ker je v njem osnovna 
infrastruktura, je majhno središčno naselje sredi okoliških hribovskih, še precej kmečkih 
naselij. Na Hribu severno nad vasjo stoji župnijska cerkev Marijinega rojstva iz leta 1845. Na 
Gradiškem vrhu (687 m) južno nad vasjo so ostanki rimskega obzidja. 
 
Nadmorska višina (najnižja, srednja, najvišja): 508 m, 515 m, 580 m. 
Naravnogeografska regija: Turjaška pokrajina. 
 
Vodno območje: Vodno območje Donave. Porečje Save s podenoto reko Krko in znotraj nje 
povirje Krke (ID 181) z naslednjim prisotnim hidrografskim območjem: Rašica (ID HGO 1812  
- Vodozbirna površina Rašice ). 
Vodovarstvena območja virov pitne vode: naselje ne leži na z odloki opredeljenimi 
vodovarstvenimi območji vodnih zajetij za pitno vode. 
 
Območja Natura 2000: ozemlje naselja ne sodi v okvir območja Natura 2000. 
 
V okvir naselja sodi naslednje območje – aglomeracija: 
ID Aglomeracije Ime območja –  

povzeto po 
Državnih izhodiščih 

Predlog ustreznejšega 
imena območja 

5462 ROB Ohranitev poimenovanja 
5459 ROB ROB - JUGOZAHOD 
5461 ROB ROB - ZAHOD 
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RUPE 
 
ID naselja: 66. MID naselja: 10112613. Površina naselja: 106,703 ha. 
 
Ime naselja v petem sklonu - mestniku: v Rupah. Pridevniška oblika izpeljana iz imena 
naselja: ruparski. Poimenovanje prebivalcev: Ruparji. 
 
Število prebivalcev ob popisih prebivalcev:  
leta 1869: 43 
leta 1900: 39 
leta 1931: 29 
leta 1961: 10 
leta 1971: 11 
leta 1981:   9 
leta 1991:   9 
leta 2002:   4 
 
Kratek opis naselja in njegove zgodovine:  
Gručasta hribovska vasica v jugovzhodnem delu Krimsko-Mokrškega hribovja leži vrh 
slemena na Rutarski planoti, ob krajevni cesti Selo pri Robu - Mohorje. Na zahodu je strm 
Graben z močnejšim izvirom. 
 
Nadmorska višina (najnižja, srednja, najvišja): 800 m, 805 m, 810 m. 
 
Naravnogeografska regija: Krimsko-Mokrško hribovje in Menišija. 
 
Vodno območje: Vodno območje Donave. Porečje Save s podenoto reko Krko in znotraj nje 
povirje Krke (ID 181) z naslednjim prisotnim hidrografskim območjem: Rašica (ID HGO 1812 
- Vodozbirna površina Rašice )  - vzhodni del naselja. Zahodni del naselja gravitira na 
območje: Ljubljanica (ID 14) in dalje Barjanska Ljubljanica (ID 147) z naslednjim prisotnim 
hidrografskim območjem: Iška (ID HGO 1474  - Vodozbirna površina Iške ). 
 
Vodovarstvena območja virov pitne vode: naselje leži na z odlokom opredeljenim 
vodovarstvenim območjem vodnega zajetja za pitno vode (3. in 2. pas). 
 
Območja Natura 2000: ozemlje naselja ne sodi v okvir območja Natura 2000. 
 
V okvir naselja sodi naslednje območje – aglomeracija: 
ID Aglomeracije Ime območja –  

povzeto po 
Državnih izhodiščih 

Predlog ustreznejšega 
imena območja 

5430 RUPE Ohranitev poimenovanja 
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SEKIRIŠČE 
 
ID naselja: 67. MID naselja: 10112648. Površina naselja: 269,081 ha. 
 
Ime naselja v petem sklonu - mestniku: v Sekirišču/Sekiriščih. Pridevniška oblika izpeljana iz 
imena naselja: sekiriški. Poimenovanje prebivalcev: Sekiriščani. 
 
Število prebivalcev ob popisih prebivalcev:  
leta 1869: 32 
leta 1900: 46 
leta 1931: 44 
leta 1961: 15 
leta 1971:   9 
leta 1981:   4 
leta 1991:   5 
leta 2002: 11 
 
Kratek opis naselja in njegove zgodovine:  
Skoraj opustela gručasta hribovska vasica v vzhodnem delu Krimsko-Mokrškega hribovja leži 
na južnem pobočju neizrazitega Kuclja, malo nad cesto Rob - Krvava Peč. Pod Kucljem je 
izvir Korito. Obdelovalna zemlja se zarašča. 
 
Nadmorska višina (najnižja, srednja, najvišja): 730 m, 745 m, 750 m. 
 
Naravnogeografska regija: Krimsko-Mokrško hribovje in Menišija. 
 
Vodno območje: Vodno območje Donave. Porečje Save s podenoto reko Krko in znotraj nje 
povirje Krke (ID 181) z naslednjim prisotnim hidrografskim območjem: Rašica (ID HGO 1812  
- Vodozbirna površina Rašice ). 
 
Vodovarstvena območja virov pitne vode: del naselje leži na z odloki opredeljenimi 
vodovarstvenimi območji vodnih zajetij za pitno vode (3. pas). 
 
Območja Natura 2000: ozemlje naselja sodi v okvir območja Natura 2000 s podobmočjem: 
Krimsko hribovje - Menišija (pSCI – koda SI3000256). 
 
V okvir naselja sodi naslednje območje – aglomeracija: 
ID Aglomeracije Ime območja –  

povzeto po 
Državnih izhodiščih 

Predlog ustreznejšega 
imena območja 

5453 SEKIRIŠČE Ohranitev poimenovanja 
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SELO PRI ROBU 
 
ID naselja: 68. MID naselja: 10112672. Površina naselja: 499,257 ha. 
 
Ime naselja v petem sklonu - mestniku: v Selu. Pridevniška oblika izpeljana iz imena naselja:  
selanski. Poimenovanje prebivalcev: Selani. 
 
Število prebivalcev ob popisih prebivalcev:  
leta 1869: 90 
leta 1900: 135 
leta 1931: 114 
leta 1961: 44 
leta 1971: 38 
leta 1981: 23 
leta 1991: 30 
leta 2002: 41 
 
Kratek opis naselja in njegove zgodovine:  
V jedru gručasta hribovska vasica v jugovzhodnem delu Krimsko-Mokrškega hribovja stoji na 
vrhu Rutarske planote, ob cesti Boštetje - Krvava Peč. Severno od nje je križišče gozdnih 
cest proti Blokam, Krvavi Peči in Robu. Na križišču je zaselek Predgozd, pred njim pa 
zaselek s samotno domačijo Bečniki. Proti zahodu se svet spušča v grapo zgornjega toka 
reke Iške. Izkrčen vršni del planote obdajajo sklenjeni gozdovi. 
 
Nadmorska višina (najnižja, srednja, najvišja): 805 m, 820 m, 830 m. 
 
Naravnogeografska regija: Krimsko-Mokrško hribovje in Menišija. 
 
Vodno območje: Vodno območje Donave. Porečje Save s podenoto reko Krko in znotraj nje 
povirje Krke (ID 181) z naslednjim prisotnim hidrografskim območjem: Rašica (ID HGO 1812 
- Vodozbirna površina Rašice )  - vzhodni del naselja. Zahodni del naselja gravitira na 
območje: Ljubljanica (ID 14) in dalje Barjanska Ljubljanica (ID 147) z naslednjim prisotnim 
hidrografskim območjem: Iška (ID HGO 1474  - Vodozbirna površina Iške ). 
 
Vodovarstvena območja virov pitne vode: del naselje leži na z odloki opredeljenimi 
vodovarstvenimi območji vodnih zajetij za pitno vode (3. in 2. pas). 
 
Območja Natura 2000: ozemlje naselja sodi v okvir območja Natura 2000 s podobmočjem: 
Krimsko hribovje - Menišija (pSCI – koda SI3000256). 
 
V okvir naselja sodi naslednje območje – aglomeracija: 
ID Aglomeracije Ime območja –  

povzeto po 
Državnih izhodiščih 

Predlog ustreznejšega 
imena območja 

5431 SELO PRI ROBU Ohranitev poimenovanja 

5436 SELO PRI ROBU 
SELO PRI ROBU - 
PREDGOZD 
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SLOKA GORA 
 
ID naselja: 69. MID naselja: 10112729. Površina naselja: 126,165 ha. 
 
Ime naselja v petem sklonu - mestniku: na Sloki Gori. Pridevniška oblika izpeljana iz imena 
naselja: slokogorski. Poimenovanje prebivalcev: Slokogorci. 
 
Število prebivalcev ob popisih prebivalcev:  
leta 1869: 31 
leta 1900: 46 
leta 1931: 31 
leta 1961: 18 
leta 1971: 9 
leta 1981: 7 
leta 1991: 9 
leta 2002: 10 
 
Kratek opis naselja in njegove zgodovine:  
Skoraj opuščena gručasta vasica v Turjaški pokrajini stoji na vrhu istoimenske vzpetine, 
vzhodno od gozdnate kopaste Gore (748 m). Dostopna je po kolovozni poti iz bližnjega 
Gradeža. Na zahodu je grapa potoka Zdravščice. Proti severu teče več majhnih ponikalnic. 
 
Nadmorska višina (najnižja, srednja, najvišja): 634 m, 634 m, 634 m. 
 
Naravnogeografska regija: Turjaška pokrajina. 
 
 
Vodno območje: Vodno območje Donave. Porečje Save s podenoto reko Krko in znotraj nje 
povirje Krke (ID 181) z naslednjim prisotnim hidrografskim območjem: Dobravka (ID HGO 
1811  - Povirje Krke od izvira do sotočja z Rašico)  - vzhodni del naselja. Zahodni del naselja 
gravitira na območje: Ljubljanica (ID 14) in dalje Barjanska Ljubljanica (ID 147) z naslednjim 
prisotnim hidrografskim območjem: Ižica (ID HGO 1476  - Vodozbirna površina Ižice). 
 
Vodovarstvena območja virov pitne vode: naselje ne leži na z odloki opredeljenimi 
vodovarstvenimi območji vodnih zajetij za pitno vode. 
 
Območja Natura 2000: ozemlje naselja ne sodi v okvir območja Natura 2000. 
 
V okvir naselja sodi naslednje območje – aglomeracija: 
ID Aglomeracije Ime območja –  

povzeto po 
Državnih izhodiščih 

Predlog ustreznejšega 
imena območja 

5509 SLOKA GORA Ohranitev poimenovanja 
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SRNJAK 
 
ID naselja: 70. MID naselja: 10112770. Površina naselja: 115,026 ha. 
 
Ime naselja v petem sklonu - mestniku: v Srnjaku. Pridevniška oblika izpeljana iz imena 
naselja: srnjaški. Poimenovanje prebivalcev: Srnjačani. 
 
Število prebivalcev ob popisih prebivalcev:  
leta 1869: 26 
leta 1900: 38 
leta 1931: 39 
leta 1961: 31 
leta 1971: 27 
leta 1981: 20 
leta 1991: 15 
leta 2002:   8 
 
Kratek opis naselja in njegove zgodovine:  
Gručasta vasica v jugozahodnem delu Turjaške pokrajine leži na odprti planoti, severno nad 
dolino ponikalnice Rašice. Dostopna je po cestah z Javorja in Velikega Osolnika ali iz Roba. 
Pri vasi sta kakovostna studenca Pri koritu. Na jugu je grapa potoka Peklenščice, na severu 
pa teče Kovačev graben, pritok potoka Granjevice. 
 
Nadmorska višina (najnižja, srednja, najvišja): 550 m, 570 m, 585 m. 
 
Naravnogeografska regija: Turjaška pokrajina. 
 
 
Vodno območje: Vodno območje Donave. Porečje Save s podenoto Ljubljanica (ID 14) in 
dalje Barjanska Ljubljanica (ID 147) z naslednjim prisotnim hidrografskim območjem: Ižica (ID 
HGO 1476  - Vodozbirna površina Ižice). 
 
Vodovarstvena območja virov pitne vode: naselje ne leži na z odloki opredeljenimi 
vodovarstvenimi območji vodnih zajetij za pitno vode. 
 
Območja Natura 2000: ozemlje naselja ne sodi v okvir območja Natura 2000. 
 
 
V okvir naselja sodi naslednje območje – aglomeracija: 
ID Aglomeracije Ime območja –  

povzeto po 
Državnih izhodiščih 

Predlog ustreznejšega 
imena območja 

5455 SRNJAK Ohranitev poimenovanja 
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SROBOTNIK PRI VELIKIH LAŠČAH 
 
ID naselja: 71. MID naselja: 10112788. Površina naselja: 40,298 ha. 
 
Ime naselja v petem sklonu - mestniku: v Srobotniku. Pridevniška oblika izpeljana iz imena 
naselja: sroboški. Poimenovanje prebivalcev: Srobočani. 
 
Število prebivalcev ob popisih prebivalcev:  
leta 1869: 44 
leta 1900: 45 
leta 1931: 56 
leta 1961: 49 
leta 1971: 45 
leta 1981: 43 
leta 1991: 39 
leta 2002: 49 
 
Kratek opis naselja in njegove zgodovine:  
Gručasta vas v vzhodnem delu Velikolaščanske pokrajine leži v bližini Velikih Lašč, na 
pobočju nad glavno cesto Škofljica - Kočevje. Od nje se odcepi krajevna cesta, ki se 
nadaljuje na Strmec. Pod vasjo so njive in travniki, sredi katerih ponika kratek potoček izpod 
Strmca. Nad vasjo stoji na severnem robu slemena razgledna cerkev sv. Roka, ki ima 
sedanjo podobo od leta 1732. 
 
Nadmorska višina (najnižja, srednja, najvišja): 550 m, 570 m, 585 m. 
 
Naravnogeografska regija: Velikolaščanska pokrajina. 
 
Vodno območje: Vodno območje Donave. Porečje Save s podenoto reko Krko in znotraj nje 
povirje Krke (ID 181) z naslednjim prisotnim hidrografskim območjem: Kraška Krka (ID HGO 
1813  - Porečje Krke od sotočja z Rašico do sotočja z Višnjico). 
 
Vodovarstvena območja virov pitne vode: naselje ne leži na z odloki opredeljenimi 
vodovarstvenimi območji vodnih zajetij za pitno vode. 
 
Območja Natura 2000: ozemlje naselja ne sodi v okvir območja Natura 2000. 
 
V okvir naselja sodi naslednje območje – aglomeracija: 
ID Aglomeracije Ime območja –  

povzeto po 
Državnih izhodiščih 

Predlog ustreznejšega 
imena območja 

5488 
SROBOTNIK PRI VEL. 

LAŠČAH 
Ohranitev poimenovanja 
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STOPE 
 
ID naselja: 72. MID naselja: 10112800. Površina naselja: 43,698 ha. 
 
Ime naselja v petem sklonu - mestniku: v Stopah. Pridevniška oblika izpeljana iz imena 
naselja: stoparski. Poimenovanje prebivalcev: Stoparji. 
 
Število prebivalcev ob popisih prebivalcev:  
leta 1869: 33 
leta 1900: 26 
leta 1931: 41 
leta 1961: 30 
leta 1971: 27 
leta 1981: 24 
leta 1991: 24 
leta 2002: 33 
 
Kratek opis naselja in njegove zgodovine:  
Razloženo vasico v severozahodnem delu Velikolaščanske pokrajine sestavljata dve skupini 
hiš. Prva je ob cesti Knej - Karlovica v bližini sotočja potoka Robarice, ki je pomaknjen na 
pobočje na jugu, z Velikim grabnom. Potoka se združita v ponikalnico Rašico. Na zahodu je 
široka Mišja dolina z mokrotnimi travniki. 
 
Nadmorska višina (najnižja, srednja, najvišja): 490 m, 520 m, 530 m. 
 
Naravnogeografska regija: Velikolaščanska pokrajina. 
 
Vodno območje: Vodno območje Donave. Porečje Save s podenoto reko Krko in znotraj nje 
povirje Krke (ID 181) z naslednjim prisotnim hidrografskim območjem: Rašica (ID HGO 1812  
- Vodozbirna površina Rašice ). 
 
Vodovarstvena območja virov pitne vode: naselje ne leži na z odloki opredeljenimi 
vodovarstvenimi območji vodnih zajetij za pitno vode. 
 
Območja Natura 2000: ozemlje naselja ne sodi v okvir območja Natura 2000. 
 
V okvir naselja sodi naslednje območje – aglomeracija: 
ID Aglomeracije Ime območja –  

povzeto po 
Državnih izhodiščih 

Predlog ustreznejšega 
imena območja 

5426 STOPE Ohranitev poimenovanja 
5427 STOPE STOPE - SEVER 
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STRLETJE 
 
ID naselja: 73. MID naselja: 10112834. Površina naselja: 52,075 ha. 
 
Ime naselja v petem sklonu - mestniku: v Strletjih. Pridevniška oblika izpeljana iz imena 
naselja: strleški. Poimenovanje prebivalcev: Strlečani. 
 
Število prebivalcev ob popisih prebivalcev:  
leta 1869: 23 
leta 1900: 29 
leta 1931: 43 
leta 1961: 29 
leta 1971: 21 
leta 1981: 28 
leta 1991: 20 
leta 2002: 29 
 
Kratek opis naselja in njegove zgodovine:  
Gručasta vasica v vzhodnem delu Krimsko-Mokrškega hribovja leži v suhem kraškem 
podolju, zahodno nad dolino potoka Robarice. Vzhodno od naselja se od ceste Rob - Krvava 
Peč odcepi cesta na Rutarsko planoto. Na zahodu je obsežno zakraselo in gozdnato 
območje okrog Mačkovca (911 m) in Tolstega vrha (905 m). 
 
Nadmorska višina (najnižja, srednja, najvišja): 600 m, 620 m, 650 m. 
 
Naravnogeografska regija: Krimsko-Mokrško hribovje in Menišija. 
 
Vodno območje: Vodno območje Donave. Porečje Save s podenoto reko Krko in znotraj nje 
povirje Krke (ID 181) z naslednjim prisotnim hidrografskim območjem: Rašica (ID HGO 1812  
- Vodozbirna površina Rašice ). 
 
Vodovarstvena območja virov pitne vode: naselje ne leži na z odloki opredeljenimi 
vodovarstvenimi območji vodnih zajetij za pitno vode. 
 
Območja Natura 2000: ozemlje naselja ne sodi v okvir območja Natura 2000. 
 
V okvir naselja sodi naslednje območje – aglomeracija: 
ID Aglomeracije Ime območja –  

povzeto po 
Državnih izhodiščih 

Predlog ustreznejšega 
imena območja 

5457 STRLETJE Ohranitev poimenovanja 
5449 STRLETJE STRLETJE - SZ 
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STRMEC 
 
ID naselja: 74. MID naselja: 10112842. Površina naselja: 71,473 ha. 
 
Ime naselja v petem sklonu - mestniku: na Strmcu. Pridevniška oblika izpeljana iz imena 
naselja: strmški. Poimenovanje prebivalcev: Strmčani. 
 
Število prebivalcev ob popisih prebivalcev:  
leta 1869: 35 
leta 1900: 33 
leta 1931: 39 
leta 1961: 20 
leta 1971: 16 
leta 1981: 17 
leta 1991:   9 
leta 2002:   8 
 
Kratek opis naselja in njegove zgodovine:  
Gručasta vasica v vzhodnem delu Velikolaščanske pokrajine stoji na razglednem slemenu. 
Do nje se pride po cesti, ki se odcepi od glavne ceste Škofljica - Kočevje in pelje skozi 
Srobotnik pri Velikih Laščah. Na severovzhodu sta razgledna cerkev sv. Roka in Strmi hrib 
(642 m). 
 
Nadmorska višina (najnižja, srednja, najvišja): 605 m, 615 m, 625 m. 
 
Naravnogeografska regija: Velikolaščanska pokrajina. 
 
Vodno območje: Vodno območje Donave. Porečje Save s podenoto reko Krko in znotraj nje 
povirje Krke (ID 181) z naslednjim prisotnim hidrografskim območjem: Kraška Krka (ID HGO 
1813  - Porečje Krke od sotočja z Rašico do sotočja z Višnjico). 
 
Vodovarstvena območja virov pitne vode: del naselje leži na z odloki opredeljenimi 
vodovarstvenimi območji vodnih zajetij za pitno vode (3. pas). 
 
Območja Natura 2000: ozemlje naselja ne sodi v okvir območja Natura 2000. 
 
V okvir naselja sodi naslednje območje – aglomeracija: 
ID Aglomeracije Ime območja –  

povzeto po 
Državnih izhodiščih 

Predlog ustreznejšega 
imena območja 

5467 STRMEC Ohranitev poimenovanja 
5485 STRMEC STRMEC - SZ 
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ŠČURKI 
 
ID naselja: 75. MID naselja: 10112869. Površina naselja: 87,97 ha. 
 
Ime naselja v petem sklonu - mestniku: v Ščurkih. Pridevniška oblika izpeljana iz imena 
naselja: ščurkovski. Poimenovanje prebivalcev: Ščurkovci. 
 
Število prebivalcev ob popisih prebivalcev:  
leta 1869: 33 
leta 1900: 22 
leta 1931: 25 
leta 1961: 16 
leta 1971: 15 
leta 1981: 15 
leta 1991: 17 
leta 2002: 15 
 
Kratek opis naselja in njegove zgodovine:  
Gručasta vasica v Turjaški pokrajini leži pod Turjakom, na vzhodnem vznožju hriba Vrha 
senožeti (okoli 450 m), ob cesti, ki pelje iz Podturjaka proti Četežu pri Turjaku in okoliškim 
vasicam. Na jugu je Ščurkova grapa, po kateri teče Ščurkov potok, vzhodno od naselja pa se 
odpira v dolino zgornjega toka potoka Želimeljščice. 
 
Nadmorska višina (najnižja, srednja, najvišja): 360 m, 365 m, 375 m. 
 
Naravnogeografska regija: Turjaška pokrajina. 
 
 
Vodno območje: Vodno območje Donave. Porečje Save s podenoto Ljubljanica (ID 14) in 
dalje Barjanska Ljubljanica (ID 147) z naslednjim prisotnim hidrografskim območjem: Ižica (ID 
HGO 1476  - Vodozbirna površina Ižice). 
 
Vodovarstvena območja virov pitne vode: naselje ne leži na z odloki opredeljenimi 
vodovarstvenimi območji vodnih zajetij za pitno vode. 
 
Območja Natura 2000: ozemlje naselja ne sodi v okvir območja Natura 2000. 
 
V okvir naselja sodi naslednje območje – aglomeracija: 
ID Aglomeracije Ime območja –  

povzeto po 
Državnih izhodiščih 

Predlog ustreznejšega 
imena območja 

5424 ŠČURKI Ohranitev poimenovanja 
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ŠKAMEVEC 
 
ID naselja: 76. MID naselja: 10112885. Površina naselja: 63,067 ha. 
 
Ime naselja v petem sklonu - mestniku: v Škamevcu. Pridevniška oblika izpeljana iz imena 
naselja: škamevški. Poimenovanje prebivalcev: Škamevčani. 
 
Število prebivalcev ob popisih prebivalcev:  
leta 1869: 29 
leta 1900: 35 
leta 1931: 36 
leta 1961: 19 
leta 1971: 12 
leta 1981: 16 
leta 1991: 17 
leta 2002: 14 
 
Kratek opis naselja in njegove zgodovine:  
Delno razložena hribovska vasica v jugozahodnem delu Turjaške pokrajine leži na ožji polici 
severno nad Javorško grapo. V grapi je izvir Pod lazom. Skozi vasico teče cesta Podturjak - 
Veliki Osolnik, od katere se tu odcepi cesta v Srnjak. 
 
Nadmorska višina (najnižja, srednja, najvišja): 575 m, 585 m, 590 m. 
 
Naravnogeografska regija: Turjaška pokrajina. 
 
Vodno območje: Vodno območje Donave. Porečje Save s podenoto Ljubljanica (ID 14) in 
dalje Barjanska Ljubljanica (ID 147) z naslednjim prisotnim hidrografskim območjem: Ižica (ID 
HGO 1476  - Vodozbirna površina Ižice). 
 
Vodovarstvena območja virov pitne vode: naselje ne leži na z odloki opredeljenimi 
vodovarstvenimi območji vodnih zajetij za pitno vode. 
 
Območja Natura 2000: ozemlje naselja ne sodi v okvir območja Natura 2000. 
 
 
V okvir naselja sodi naslednje območje – aglomeracija: 
ID Aglomeracije Ime območja –  

povzeto po 
Državnih izhodiščih 

Predlog ustreznejšega 
imena območja 

5454 ŠKAMEVEC Ohranitev poimenovanja 
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ŠKRLOVICA 
 
ID naselja: 77. MID naselja: 10112915. Površina naselja: 128,822 ha. 
 
Ime naselja v petem sklonu - mestniku: na Škrlovici. Pridevniška oblika izpeljana iz imena 
naselja: škrlovski. Poimenovanje prebivalcev: Škrlovljani. 
 
Število prebivalcev ob popisih prebivalcev:  
leta 1869: 86 
leta 1900: 67 
leta 1931: 68 
leta 1961: 43 
leta 1971: 41 
leta 1981: 33 
leta 1991: 36 
leta 2002: 38 
 
Kratek opis naselja in njegove zgodovine:  
Gručasta vas v vzhodnem delu Velikolaščanske pokrajine leži na hribu jugovzhodno nad 
Dvorsko vasjo. Dostopna je po cesti iz Dvorske vasi in po odcepu od ceste Dvorska vas - 
Podplana. Naselje je na nižjih delih pobočij skoraj sklenjeno obdano z iglastim gozdom. Pod 
hišami so izviri Pri koritu, Perilo in Mrzlica. Do pred kratkim je bila glavni vir dohodka 
živinoreja. 
 
Nadmorska višina (najnižja, srednja, najvišja): 655 m, 680 m, 690 m. 
 
Naravnogeografska regija: Velikolaščanska pokrajina. 
 
Vodno območje: Vodno območje Donave. Porečje Save s podenoto reko Krko in znotraj nje 
povirje Krke (ID 181) z naslednjim prisotnim hidrografskim območjem: Kraška Krka (ID HGO 
1813  - Porečje Krke od sotočja z Rašico do sotočja z Višnjico) ter Krka – Žužemberk (ID 
183) z naslednjim prisotnim hidrografskim območjem: Dobre potok (ID HGO 1832  - 
Vodozbirna površina Dobrega potoka) 
 
Vodovarstvena območja virov pitne vode: naselje leži na z odloki opredeljenimi 
vodovarstvenimi območji vodnih zajetij za pitno vode (3. pas dveh zajetij). 
 
Območja Natura 2000: ozemlje naselja ne sodi v okvir območja Natura 2000. 
 
V okvir naselja sodi naslednje območje – aglomeracija: 
ID Aglomeracije Ime območja –  

povzeto po 
Državnih izhodiščih 

Predlog ustreznejšega 
imena območja 

5421 ŠKRLOVICA Ohranitev poimenovanja 
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TOMAŽINI 
 
ID naselja: 78. MID naselja: 10112931. Površina naselja: 49,325 ha. 
 
Ime naselja v petem sklonu - mestniku: v Tomažinih. Pridevniška oblika izpeljana iz imena 
naselja: tomažinski. Poimenovanje prebivalcev: Tomažinovci. 
 
Število prebivalcev ob popisih prebivalcev:  
leta 1869: 16 
leta 1900: 46 
leta 1931: 43 
leta 1961: 38 
leta 1971: 25 
leta 1981: 32 
leta 1991: 26 
leta 2002: 28 
 
Kratek opis naselja in njegove zgodovine:  
Večinoma razložena vasica v zahodnem delu Velikolaščanske pokrajine leži na zahodnem 
robu Mišje doline, na vznožju hriba Sv. Primoža (817 m). Dostopna je po krajevni cesti 
Bavdek - Marinčki. V dolini prevladujejo močvirnati travniki. Strma pobočja nad naseljem so 
porasla z gozdovi. V grapi Lomu izvira izpod skale Krokarice Lahki potok. 
 
Nadmorska višina (najnižja, srednja, najvišja): 500 m, 510 m, 525 m. 
 
Naravnogeografska regija: Velikolaščanska pokrajina. 
 
Vodno območje: Vodno območje Donave. Porečje Save s podenoto reko Krko in znotraj nje 
povirje Krke (ID 181) z naslednjim prisotnim hidrografskim območjem: Rašica (ID HGO 1812  
- Vodozbirna površina Rašice ). 
 
Vodovarstvena območja virov pitne vode: naselje leži na z odlokom opredeljenim 
vodovarstvenim območjem vodnega zajetja za pitno vode (3. pas). 
 
Območja Natura 2000: ozemlje naselja ne sodi v okvir območja Natura 2000. 
 
V okvir naselja sodi naslednje območje – aglomeracija: 
ID Aglomeracije Ime območja –  

povzeto po 
Državnih izhodiščih 

Predlog ustreznejšega 
imena območja 

5444 TOMAŽINI Ohranitev poimenovanja 
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TURJAK 
ID naselja: 79. MID naselja: 10112958. Površina naselja: 229,864 ha. 
Ime naselja v petem sklonu - mestniku: na/v Turjaku. Pridevniška oblika izpeljana iz imena 
naselja: turjaški. Poimenovanje prebivalcev: Turjačani. 
 
Število prebivalcev ob popisih prebivalcev:  
leta 1869: 170 
leta 1900: 216 
leta 1931: 213 
leta 1961: 139 
leta 1971: 128 
leta 1981: 159 
leta 1991: 177 
leta 2002: 187 
Kratek opis naselja in njegove zgodovine:  
Razloženo središčno naselje leži na vrhu turjaškega klanca, ob glavni cesti Škofljica - 
Kočevje. Tu se odcepita cesti proti Grosuplju in Želimljam. Ob slednji je v dnu doline potoka 
Želimeljščice zaselek Podturjak. Turjaški grad se prvič omenja leta 1162. Sedanje poslopje je 
bilo zgrajeno med letoma 1520 in 1521. Turjaški grofje so se odlikovali v bojih s Turki. Med 2. 
svetovno vojno so se v grad zatekli pripadniki vaških straž (bele garde). 15. septembra 1943 
so ga obkolile partizanske brigade in ga po nekajdnevnih bojih zavzele. Grad je bil pritem 
razdejan. Zdaj ga obnavljajo. Ohranjeni so del obzidja z gotizirano romansko kapelo, kasneje 
prizidana župnijska cerkev brezmadežnega spočetja device Marije in romanski palacij. Pred 
njim rase ena najznamenitejših slovenskih lip, ki meri v prsnem obsegu 779 cm, v višino pa 
16 m. Že Valvasor jo je pred 300 leti opisoval kot mogočno drevo, omenil pa jo je tudi 
Prešeren v Turjaški Rozamundi. V bližini je gozdna učna pot. Na pokopališču je še cerkev 
Matere Dobrega srca. Zemljo obdelujejo zlasti polkmetje. Ljudje so po večini zaposleni v 
Ljubljani. Na Turjaku je umrl pesnik Anton Medved (1869 - 1910). 
 
Nadmorska višina (najnižja, srednja, najvišja): 340 m, 542 m, 550 m. 
Naravnogeografska regija: Turjaška pokrajina. 
Vodno območje: Vodno območje Donave. Porečje Save s podenoto reko Krko in znotraj nje 
povirje Krke (ID 181) z naslednjim prisotnim hidrografskim območjem: Kraška Krka (ID HGO 
1813  - Porečje Krke od sotočja z Rašico do sotočja z Višnjico)  - vzhodni del naselja. 
Zahodni del naselja gravitira na območje: Ljubljanica (ID 14) in dalje Barjanska Ljubljanica 
(ID 147) z naslednjim prisotnim hidrografskim območjem: Ižica (ID HGO 1476  - Vodozbirna 
površina Ižice). 
Vodovarstvena območja virov pitne vode: naselje delno leži na z odlokom opredeljenim 
vodovarstvenim območjem vodnega zajetja za pitno vode (2. pas). 
Območja Natura 2000: ozemlje naselja ne sodi v okvir območja Natura 2000. 
 
V okvir naselja sodi naslednje območje – aglomeracija: 
ID Aglomeracije Ime območja –  

povzeto po 
Državnih izhodiščih 

Predlog ustreznejšega 
imena območja 

5498 TURJAK Ohranitev poimenovanja 
5505 TURJAK TURJAK - PODTURJAK 
5508 TURJAK TURJAK - SEVER 
5501 TURJAK TURJAK -GRADEŽ 
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ULAKA 
 
ID naselja: 80. MID naselja: 10112966. Površina naselja: 41,461 ha. 
 
Ime naselja v petem sklonu - mestniku: na Ulaki. Pridevniška oblika izpeljana iz imena 
naselja: ulaški. Poimenovanje prebivalcev: Ulačani. 
 
Število prebivalcev ob popisih prebivalcev:  
leta 1869: 53 
leta 1900: 49 
leta 1931: 52 
leta 1961: 43 
leta 1971: 52 
leta 1981: 41 
leta 1991: 45 
leta 2002: 44 
 
Kratek opis naselja in njegove zgodovine:  
Obcestna vas v Velikolaščanski pokrajini stoji na slemenu med Hribom in Trnjevčki, zahodno 
od Velikih Lašč, od koder je dostopna po cesti, ki se nadaljuje proti Hrustovemu. Zahodno 
pod naseljem je gozdnata grapa Ogenca, ki se izteka v Mišjo dolino, na vzhodu dolina 
Košuta in na jugu grapa Ograjca z izvirom v Lazu. Poleg kmetovanja je pomembno 
izdelovanje suhe robe. Kraj se prvič omenja leta 1346. 
 
Nadmorska višina (najnižja, srednja, najvišja): 615 m, 621 m, 625 m. 
 
Naravnogeografska regija: Velikolaščanska pokrajina. 
 
Vodno območje: Vodno območje Donave. Porečje Save s podenoto reko Krko in znotraj nje 
povirje Krke (ID 181) z naslednjim prisotnim hidrografskim območjem: Rašica (ID HGO 1812  
- Vodozbirna površina Rašice ). 
 
Vodovarstvena območja virov pitne vode: naselje ne leži na z odloki opredeljenimi 
vodovarstvenimi območji vodnih zajetij za pitno vode. 
 
Območja Natura 2000: ozemlje naselja ne sodi v okvir območja Natura 2000. 
 
V okvir naselja sodi naslednje območje – aglomeracija: 
ID Aglomeracije Ime območja –  

povzeto po 
Državnih izhodiščih 

Predlog ustreznejšega 
imena območja 

5477 ULAKA Ohranitev poimenovanja 
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UZMANI 
 
ID naselja: 81. MID naselja: 10112974. Površina naselja: 191,971 ha. 
 
Ime naselja v petem sklonu - mestniku: na Uzmanih. Pridevniška oblika izpeljana iz imena 
naselja: uzmanski. Poimenovanje prebivalcev: Uzmanci. 
 
Število prebivalcev ob popisih prebivalcev:  
leta 1869: 45 
leta 1900: 56 
leta 1931: 41 
leta 1961: 24 
leta 1971: 23 
leta 1981: 16 
leta 1991: 17 
leta 2002:  20 
 
Kratek opis naselja in njegove zgodovine:  
Razložena vasica v vzhodnem delu Krimsko-Mokrškega hribovja leži na severnem pobočju 
gozdnatega Mačkovca (911 m), ob stari cesti Rob – Krvava Peč. Pod Mačkovcem je grapa 
Log z nestalno ponikalnico. Ta se izliva v potok Uzmanjščico, ki izvira pod najvišje ležečo 
skupino hiš. 
 
Nadmorska višina (najnižja, srednja, najvišja): 625 m, 680 m, 685 m. 
 
Naravnogeografska regija: Krimsko-Mokrško hribovje in Menišija. 
 
Vodno območje: Vodno območje Donave. Porečje Save s podenoto reko Krko in znotraj nje 
povirje Krke (ID 181) z naslednjim prisotnim hidrografskim območjem: Rašica (ID HGO 1812  
- Vodozbirna površina Rašice ). 
 
Vodovarstvena območja virov pitne vode: naselje leži na z odlokom opredeljenim 
vodovarstvenim območjem vodnega zajetja za pitno vode (3. in 2. pas). 
 
Območja Natura 2000: ozemlje naselja ne sodi v okvir območja Natura 2000. 
 
V okvir naselja sodi naslednje območje – aglomeracija: 
ID Aglomeracije Ime območja –  

povzeto po 
Državnih izhodiščih 

Predlog ustreznejšega 
imena območja 

5446 UZMANI Ohranitev poimenovanja 
5452 UZMANI UZMANI - SZ 
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VELIKA SLEVICA 
 
ID naselja: 82. MID naselja: 10112982. Površina naselja: 113,652 ha. 
 
Ime naselja v petem sklonu - mestniku: na Veliki Slevici. Pridevniška oblika izpeljana iz 
imena naselja: slevski. Poimenovanje prebivalcev: Slevljani. 
 
Število prebivalcev ob popisih prebivalcev:  
leta 1869: 135 
leta 1900: 99 
leta 1931: 107 
leta 1961: 79 
leta 1971: 70 
leta 1981: 72 
leta 1991: 66 
leta 2002: 60 
 
Kratek opis naselja in njegove zgodovine:  
Gručasta vas sredi Velikolaščanske pokrajine leži na prisojnem pobočju nad Potokom in 
Dolinami. Dostopna je po krajevni cesti iz Velikih Lašč, ki se v vasi razcepi, kraka pa peljeta 
proti Kotu in Ulaki. Na severu je izvir Zdravi studenec. Sedanja cerkev Marijinega oznanjenja 
vrh razglednega hriba zahodno nad vasjo je iz 17. stoletja. 
 
Nadmorska višina (najnižja, srednja, najvišja): 600 m, 610 m, 635 m. 
 
Naravnogeografska regija: Velikolaščanska pokrajina. 
 
Vodno območje: Vodno območje Donave. Porečje Save s podenoto reko Krko in znotraj nje 
povirje Krke (ID 181) z naslednjim prisotnim hidrografskim območjem: Kraška Krka (ID HGO 
1813  - Porečje Krke od sotočja z Rašico do sotočja z Višnjico). 
 
Vodovarstvena območja virov pitne vode: naselje ne leži na z odloki opredeljenimi 
vodovarstvenimi območji vodnih zajetij za pitno vode. 
 
Območja Natura 2000: ozemlje naselja ne sodi v okvir območja Natura 2000. 
 
V okvir naselja sodi naslednje območje – aglomeracija: 
ID Aglomeracije Ime območja –  

povzeto po 
Državnih izhodiščih 

Predlog ustreznejšega 
imena območja 

5483 VELIKA SLEVICA Ohranitev poimenovanja 
5480 VELIKA SLEVICA VELIKA SLEVICA - ZAHOD
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VELIKE LAŠČE 
 
ID naselja: 83. MID naselja: 10113008. Površina naselja: 597,368 ha. 
 
Ime naselja v petem sklonu - mestniku: v Velikih Laščah. Pridevniška oblika izpeljana iz 
imena naselja: velikolaščanski. Poimenovanje prebivalcev: Laščani. 
 
Število prebivalcev ob popisih prebivalcev:  
leta 1869: 361 
leta 1900: 536 
leta 1931: 537 
leta 1961: 563 
leta 1971: 551 
leta 1981: 564 
leta 1991: 561 
leta 2002: 639 
 
Kratek opis naselja in njegove zgodovine:  
Gručasto središčno naselje leži sredi večinoma kmetijskega območja, na nižji vzpetini, ob 
glavni cesti Škofljica - Kočevje. Po njem se imenuje Velikolaščanska pokrajina, ki je zaradi 
vložkov neprepustnih kamnin in prevladujočih triasnih dolomitov neprepusten svet sredi 
obsežne zakrasele okolice. V kraju se odcepita cesti proti Podsmreki in Mali Slevici oziroma 
proti številnim drugim vasicam na tem razmeroma gosto poseljenem območju. V okolici so 
manjši zaselki Kijani, Sela in Pod Kolodvorom, kjer je železniška postaja ob nekoliko na 
vzhod pomaknjeni progi Ljubljana - Kočevje. Ob glavni cesti je globok kraški dol s potokom 
Šumnikom, na južnem robu naselja pa ponika potok Cereja. Današnja dvostolpna župnijska 
cerkev Marijinega rojstva v novoromanskem slogu je bila zgrajena po velikem požaru leta 
1856. Na trgu pred cerkvijo je spomenik pisatelju Franu Levstiku iz leta 1899, ki ga je ustvaril 
Franc Jontez. Naselje se omenja že leta 1145. Bilo je pomembna furmanska postaja in je leta 
1912 postalo trg. V naselju je delovnih mest premalo, zato veliko prebivalcev dela v Ljubljani, 
nekateri pa tudi v Ribnici. V Velikih Laščah se je rodil književnik Jože Javoršek (1920 - 1990). 
 
Nadmorska višina (najnižja, srednja, najvišja): 510 m, 530 m, 538 m. 
Naravnogeografska regija: Velikolaščanska pokrajina. 
 
Vodno območje: Vodno območje Donave. Porečje Save s podenoto reko Krko in znotraj nje 
povirje Krke (ID 181) z naslednjim prisotnim hidrografskim območjem: Kraška Krka (ID HGO 
1813  - Porečje Krke od sotočja z Rašico do sotočja z Višnjico). 
 
Vodovarstvena območja virov pitne vode: naselje ne leži na z odloki opredeljenimi 
vodovarstvenimi območji vodnih zajetij za pitno vode. 
Območja Natura 2000: ozemlje naselja ne sodi v okvir območja Natura 2000. 
 
V okvir naselja sodita naslednji območji – aglomeraciji: 
ID Aglomeracije Ime območja –  

povzeto po 
Državnih izhodiščih 

Predlog ustreznejšega 
imena območja 

5468 VELIKE LAŠČE Ohranitev poimenovanja 
5487 VELIKE LAŠČE VELIKE LAŠČE -SZ 
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VELIKI LOČNIK 
 
ID naselja: 84. MID naselja: 10113016. Površina naselja: 256,288 ha. 
 
Ime naselja v petem sklonu - mestniku: na Velikem Ločniku. Pridevniška oblika izpeljana iz 
imena naselja: ločniški. Poimenovanje prebivalcev: Ločani. 
 
Število prebivalcev ob popisih prebivalcev:  
leta 1869: 67 
leta 1900: 62 
leta 1931: 44 
leta 1961: 48 
leta 1971: 51 
leta 1981: 62 
leta 1991: 73 
leta 2002: 98 
 
Kratek opis naselja in njegove zgodovine:  
Gručasta vas sredi Turjaške pokrajine leži na polici na severnem pobočju gozdnate kopaste 
Gore (748 m). Dostopna je po cesti, ki se odcepi od glavne ceste Škofljica - Kočevje, pod 
katero se svet strmo spusti v dolino potoka Želimeljščice. V okolici je zakrasel vrtačast svet s 
skromnimi njivami. Pod vasjo je izvir Pri koritu. Na Gori je stara cerkev sv. Ahacija s freskami 
iz 14. in 15. stoletja. Ob njej je prazgodovinsko gradišče z nasipom. Kraj se prvič omenja že 
leta 1062. 
 
Nadmorska višina (najnižja, srednja, najvišja): 520 m, 557 m, 570 m. 
 
Naravnogeografska regija: Turjaška pokrajina. 
 
 
Vodno območje: Vodno območje Donave. Porečje Save s podenoto reko Krko in znotraj nje 
povirje Krke (ID 181) z naslednjim prisotnim hidrografskim območjem: Dobravka (ID HGO 
1811  - Povirje Krke od izvira do sotočja z Rašico) - vzhodni del naselja. Zahodni del naselja 
gravitira na območje: Ljubljanica (ID 14) in dalje Barjanska Ljubljanica (ID 147) z naslednjim 
prisotnim hidrografskim območjem: Ižica (ID HGO 1476  - Vodozbirna površina Ižice). 
 
Vodovarstvena območja virov pitne vode: naselje delno leži na z odlokom opredeljenim 
vodovarstvenim območjem vodnega zajetja za pitno vode (3. pas). 
 
Območja Natura 2000: ozemlje naselja ne sodi v okvir območja Natura 2000. 
 
V okvir naselja sodi naslednje območje – aglomeracija: 
ID Aglomeracije Ime območja –  

povzeto po 
Državnih izhodiščih 

Predlog ustreznejšega 
imena območja 

5506 VELIKI LOČNIK Ohranitev poimenovanja 
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VELIKI OSOLNIK 
 
ID naselja: 85. MID naselja: 10113024. Površina naselja: 146,543 ha. 
 
Ime naselja v petem sklonu - mestniku: na Velikem Osolniku. Pridevniška oblika izpeljana iz 
imena naselja: osolniški. Poimenovanje prebivalcev: Osolničani. 
 
Število prebivalcev ob popisih prebivalcev:  
leta 1869: 159 
leta 1900: 174 
leta 1931: 153 
leta 1961: 124 
leta 1971: 102 
leta 1981:   89 
leta 1991:   75 
leta 2002:   78 
 
Kratek opis naselja in njegove zgodovine:  
Deloma gručasta, deloma razložena vas v jugozahodnem delu Turjaške pokrajine leži na 
hribu severno nad dolinama potoka Robarice in ponikalnice Rašice. Iz doline Rašice pripelje 
cesta, ki se nadaljuje v Laze, od tam pa se spušča v Rob. Na vrhu hriba stoji na samem 
cerkev sv. Lovrenca, od koder je zelo lep razgled. Izkrčeni so le vršni deli pobočij, tako da 
naselje skoraj sklenjeno obdajajo gozdovi. Na jugu sega območje naselja vse do mokrotnih 
travnikov ob Robarici. 
 
Nadmorska višina (najnižja, srednja, najvišja): 495 m, 680 m, 705 m. 
 
Naravnogeografska regija: Turjaška pokrajina. 
 
Vodno območje: Vodno območje Donave. Porečje Save s podenoto reko Krko in znotraj nje 
povirje Krke (ID 181) z naslednjim prisotnim hidrografskim območjem: Rašica (ID HGO 1812 
- Vodozbirna površina Rašice ) - južni del naselja. Severni del naselja gravitira na območje: 
Ljubljanica (ID 14) in dalje Barjanska Ljubljanica (ID 147) z naslednjim prisotnim 
hidrografskim območjem: Iška (ID HGO 1474  - Vodozbirna površina Iške ). 
 
Vodovarstvena območja virov pitne vode: naselje ne leži na z odloki opredeljenimi 
vodovarstvenimi območji vodnih zajetij za pitno vode. 
 
Območja Natura 2000: ozemlje naselja ne sodi v okvir območja Natura 2000. 
 
V okvir naselja sodi naslednje območje – aglomeracija: 
ID Aglomeracije Ime območja –  

povzeto po 
Državnih izhodiščih 

Predlog ustreznejšega 
imena območja 

5464 VELIKI OSOLNIK Ohranitev poimenovanja 
5456 VELIKI OSOLNIK VELIKI OSOLNIK - VZHOD 
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VRH 
 
ID naselja: 86. MID naselja: 10113075. Površina naselja: 51,961 ha. 
 
Ime naselja v petem sklonu - mestniku: na Vrhu. Pridevniška oblika izpeljana iz imena 
naselja: vrhovški. Poimenovanje prebivalcev: Vrhovci. 
 
Število prebivalcev ob popisih prebivalcev:  
leta 1869: 7 
leta 1900: 56 
leta 1931: 57 
leta 1961: 21 
leta 1971: 24 
leta 1981: 15 
leta 1991: 15 
leta 2002: 16 
 
Kratek opis naselja in njegove zgodovine:  
Gručasta vasica v jugovzhodnem delu Krimsko-Mokrškega hribovja leži na zakraselem 
kamnitem svetu na Rutarski planoti. Vanjo pripelje cesta iz sosednjih Mohorij. Na vzhodu 
svet strmo pada v grapo potoka Kobiljega curka. Tam je več lehnjakovih pragov s slapovi. Na 
jugu je izvir Vrhovski beč. 
 
Nadmorska višina (najnižja, srednja, najvišja): 785 m, 805 m, 820 m. 
 
Naravnogeografska regija: Krimsko-Mokrško hribovje in Menišija. 
 
Vodno območje: Vodno območje Donave. Porečje Save s podenoto reko Krko in znotraj nje 
povirje Krke (ID 181) z naslednjim prisotnim hidrografskim območjem: Rašica (ID HGO 1812  
- Vodozbirna površina Rašice ). 
 
Vodovarstvena območja virov pitne vode: naselje ne leži na z odloki opredeljenimi 
vodovarstvenimi območji vodnih zajetij za pitno vode. 
 
Območja Natura 2000: ozemlje naselja ne sodi v okvir območja Natura 2000. 
 
V okvir naselja sodi naslednje območje – aglomeracija: 
ID Aglomeracije Ime območja –  

povzeto po 
Državnih izhodiščih 

Predlog ustreznejšega 
imena območja 

5433 VRH MOHORJE - VRH 
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ZGONČE 
 
ID naselja: 87. MID naselja: 10113130. Površina naselja: 144,856 ha. 
 
Ime naselja v petem sklonu - mestniku: v/na Zgončah/Zgončem. Pridevniška oblika izpeljana 
iz imena naselja: zgončarski. Poimenovanje prebivalcev: Zgončarji. 
 
Število prebivalcev ob popisih prebivalcev:  
leta 1869: 32 
leta 1900: 30 
leta 1931: 18 
leta 1961:   9 
leta 1971:   8 
leta 1981:   7 
leta 1991:   7 
leta 2002:   8 
 
Kratek opis naselja in njegove zgodovine:  
Gručasta vasica v jugovzhodnem delu Krimsko-Mokrškega hribovja leži v vzhodnem delu 
Rutarske planote, na južnem pobočju hriba Sv. Primoža (817m), visoko nad Mišjo dolino. 
Dostopna je po cestah iz Ban in Logarjev. Na vrhu Sv. Primoža je prazgodovinsko gradišče 
in leta 1967 prenovljena cerkev sv. Primoža in Felicijana, ki je v osnovi gotska stavba iz 14. 
stoletja. 
 
Nadmorska višina (najnižja, srednja, najvišja): 765 m, 770 m, 775 m. 
 
Naravnogeografska regija: Krimsko-Mokrško hribovje in Menišija. 
 
Vodno območje: Vodno območje Donave. Porečje Save s podenoto reko Krko in znotraj nje 
povirje Krke (ID 181) z naslednjim prisotnim hidrografskim območjem: Rašica (ID HGO 1812  
- Vodozbirna površina Rašice ). 
 
Vodovarstvena območja virov pitne vode: naselje ne leži na z odloki opredeljenimi 
vodovarstvenimi območji vodnih zajetij za pitno vode. 
 
Območja Natura 2000: ozemlje naselja ne sodi v okvir območja Natura 2000. 
 
V okvir naselja sodi naslednje območje – aglomeracija*: 
ID Aglomeracije Ime območja –  

povzeto po 
Državnih izhodiščih 

Predlog ustreznejšega 
imena območja 

  Ohranitev poimenovanja 
* ni uradne aglomeracije  
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ŽAGA 
 
ID naselja: 88. MID naselja: 10113148. Površina naselja: 90,62 ha. 
 
Ime naselja v petem sklonu - mestniku: v Žagi. Pridevniška oblika izpeljana iz imena naselja:  
žagarski. Poimenovanje prebivalcev: Žagarji. 
 
Število prebivalcev ob popisih prebivalcev:  
leta 1869: 17 
leta 1900:   5 
leta 1931: 23 
leta 1961: 10 
leta 1971: 11 
leta 1981: 10 
leta 1991:   8 
leta 2002:   4 
 
Kratek opis naselja in njegove zgodovine:  
Obcestna vasica na zahodnem robu Velikolaščanske pokrajine leži v dolini potoka 
Kozmanjke, ob cesti Velike Lašče - Nova vas. Na severu je strmo gozdnato južno pobočje 
Lisca (821 m), v katero se zajedata grapi Potoki in Kališčarjevi potoki. Južno nad dolino se 
vzpenja gozdnata Mikunca (870 m). Naselje je dobilo ime po nekdanji žagi turjaških grofov. 
 
Nadmorska višina (najnižja, srednja, najvišja): 540 m, 545 m, 550 m. 
 
Naravnogeografska regija: Velikolaščanska pokrajina. 
 
Vodno območje: Vodno območje Donave. Porečje Save s podenoto reko Krko in znotraj nje 
povirje Krke (ID 181) z naslednjim prisotnim hidrografskim območjem: Rašica (ID HGO 1812  
- Vodozbirna površina Rašice ). 
 
Vodovarstvena območja virov pitne vode: naselje ne leži na z odloki opredeljenimi 
vodovarstvenimi območji vodnih zajetij za pitno vode. 
 
Območja Natura 2000: ozemlje naselja ne sodi v okvir območja Natura 2000. 
 
V okvir naselja sodi naslednje območje – aglomeracija: 
ID Aglomeracije Ime območja –  

povzeto po 
Državnih izhodiščih 

Predlog ustreznejšega 
imena območja 

5401 ŽAGA Ohranitev poimenovanja 
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C  1.1.3.   AGLOMERACIJE NAD 50 PE 
Podatki v nadaljevanju so usklajeni z državnimi izhodišči. V prilogi 2 so grafično prikazana večja naselja nad 50 PE. 
 
V tabeli 3 in tabeli 4 so prikazani podatki o aglomeracijah iz obveznega in neobveznega programa. 
Za boljše razumevanje podajamo tudi razlago legende. 
 
Legenda (povzeta po državnih izhodiščih): 
Stolpec A  : zaporedna številka območja 
Stolpec B  : ID- identifikacijska številka območja 
Stolpec C  : Ime občine in območja 
Stolpec D  : Število stavb na območju 
Stolpec E  : Število PE (populacijskih enot) na območju 
Stolpec F  : Število PE ind (populacijske enote industrije) na območju 
Stolpec G  : Skupno število PE (populacijskih  enot) na območju 
Stolpec H  : PE/ha  gostota obremenjenosti v populacijskih enotah na ha površine 
Stolpec I    : Površina območja v ha 
Stolpec J   : Občutljivo / vodovarstveno območje: je (1), ni (0). 
 
 
Sistematika je povzeta po državnih izhodiščih.  
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Tabela 3: Prikaz aglomeracij nad 50 PE. Imena so povzeta po Državnih izhodiščih. 
Zap. 
št. 

ID aglo. Aglomeracija 
- uradno ime 

Število 
stavb 

PE PE  
dodatni 

PE 
skupaj 

PE/ HA 
skupaj 

Povrsina (ha) Občutlji- 
vost 

Datum kanal. 
do 

Datum KČN 
do 

A B C D E F G H I J   
1 5468 VELIKE LAŠČE 163 544 163 707 14,73 48,0 1 2017 2015 
2 5466 RAŠICA 93 275 83 358 10,21 35,0 1 2017 2015 
3 5503 RAŠICA 56 190 57 247 11,23 22,0 1 2017 2015 
4 5484 MALA SLEVICA 56 157 47 204 8,16 25,0 1 2017 2015 
5 5501 TURJAK 40 117 35 152 10,14 15,0 1 2017 2015 
6 5417 DVORSKA VAS 39 100 30 130 13,00 10,0 1 2017 2015 
7 5498 TURJAK 28 97 29 126 14,01 9,0 0 2017 2015 
8 5420 POZNIKOVO 23 72 22 94 4,68 20,0 1 2017 2015 

9 5469 VELIKE LAŠČE 25 67 20 87 6,22 14,0 1
2017 

 
2015 

10 5508 TURJAK 25 67 20 87 4,84 18,0 0 2017 2015 
11 5479 HRUSTOVO 22 64 19 83 7,56 11,0 1 2017 2015 
12 5489 DOLNJE RETJE 18 62 19 81 8,06 10,0 1 2017 2015 
13 5506 VELIKI LOČNIK 19 58 17 75 9,43 8,0 0 2017 2015 

14 5464 
VELIKI 
OSOLNIK 24 55 17 72 7,15 10,0 1

2017 2015 

15 5477 ULAKA 13 52 16 68 16,90 4,0 1 2017 2015 

16 5488 

SROBOTNIK 
PRI VEL. 
LAŠČAH 15 51 15 66 13,26 5,0 1

2017 2015 
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C  1.1.4.   AGLOMERACIJE POD 50 PE 
Podatki so usklajeni z državnimi izhodišči. V tabeli 4 so prIkazana območja pod 50 PE iz neobveznega programa.  
V prilogi 3 so grafično prikazana tudi večja območja z manj kot 50 PE in več kot 40 PE.  
 
Tabela 4: Zbir aglomeracij pod 50 PE na območju občine Velike Lašče. Imena so povzeta po Državnih izhodiščih. 
Zap. 
št. 

ID  
aglo. 

Aglomeracija 
- uradno ime 

Število 
stavb 

PE PE/ha  Povrsina (ha) Občutlji- 
vost  

1 5483 VELIKA SLEVICA 16 50 12,50 4,0 1
2 5496 MALI OSOLNIK 17 48 6,00 8,0 0
3 5507 MALI LOČNIK 18 43 4,78 9,0 0
4 5502 LAPORJE 19 41 4,56 9,0 1
5 5428 DOLŠČAKI 4 40 13,33 3,0 1
6 5421 ŠKRLOVICA 10 38 9,50 4,0 1
7 5442 BAVDEK 18 36 3,60 10,0 1
8 5492 PRILESJE 9 35 7,00 5,0 1
9 5438 MARINČKI 8 31 7,75 4,0 1
10 5423 ČETEŽ PRI TURJAKU 7 29 14,50 2,0 0
11 5431 SELO PRI ROBU 9 29 5,80 5,0 0
12 5493 KNEJ 8 29 5,80 5,0 1
13 5500 RAŠICA 9 29 4,14 7,0 1
14 5433 VRH 10 27 4,50 6,0 1
15 5458 OSREDEK 11 27 4,50 6,0 1
16 5448 PURKAČE 5 26 8,67 3,0 1
17 5451 KRVAVA PEČ 20 26 3,25 8,0 0
18 5504 GRADEŽ 37 26 1,53 17,0 1
19 5463 PODHOJNI HRIB 9 25 5,00 5,0 1
20 5457 STRLETJE 14 24 3,43 7,0 1
21 5462 ROB 13 24 4,80 5,0 1
22 

5473
PODSMREKA PRI VELIKIH 
LAŠČAH 6 24 12,00 2,0 1
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23 5490 PRILESJE 5 24 12,00 2,0 1
24 5491 GORNJE RETJE 6 24 8,00 3,0 1
25 5445 TOMAŽINI 12 23 2,88 8,0 1
26 5444 TOMAŽINI 6 22 7,33 3,0 1
27 5394 PODŽAGA 10 21 3,00 7,0 1
28 5470 PODKRAJ 5 21 5,25 4,0 1
29 5429 DEDNIK 6 20 6,67 3,0 1
30 5447 MAČKI 9 20 5,00 4,0 1
31 5486 MEDVEDJEK 6 19 4,75 4,0 1
32 5497 PRAZNIKI 5 19 4,75 4,0 0
33 5459 ROB 9 18 2,57 7,0 1
34 5478 PODULAKA 7 18 4,50 4,0 1
35 5481 JAKIČEVO 4 18 6,00 3,0 1
36 5499 RAŠICA 6 18 9,00 2,0 1
37 5437 MARINČKI 6 17 5,67 3,0 1
38 5460 OSREDEK 21 17 2,13 8,0 1
39 5426 STOPE 6 16 4,00 4,0 1
40 5424 ŠČURKI 3 15 7,50 2,0 0
41 5427 STOPE 3 15 5,00 3,0 1
42 5482 PRHAJEVO 4 15 7,50 2,0 1
43 5422 JAVORJE 5 14 7,00 2,0 0
44 5454 ŠKAMEVEC 4 14 4,67 3,0 0
45 5494 PODLOG 5 14 3,50 4,0 1
46 5224 PRILESJE 3 13 6,50 2,0 1
47 5398 LUŽARJI 6 13 3,25 4,0 0
48 5446 UZMANI 2 13 6,50 2,0 1
49 5449 STRLETJE 9 13 2,60 5,0 1
50 5475 ADAMOVO 7 12 3,00 4,0 1
51 5487 VELIKE LAŠČE 4 11 3,67 3,00 1
52 5436 SELO PRI ROBU 2 11 5,50 2,0 0
53 5467 STRMEC 4 11 5,50 2,0 1
54 5472 OPALKOVO 5 11 5,50 2,0 1
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55 5455 SRNJAK 5 10 2,50 4,0 0
56 5465 JAKIČEVO 4 10 3,33 3,0 1
57 5505 TURJAK 2 10 5,00 2,0 0
58 5279 GRADEŽ 5 9 3,00 3,0 0
59 5432 BOŠTETJE 5 9 4,50 2,0 1
60 5453 SEKIRIŠČE 5 9 3,00 3,0 1
61 5480 VELIKA SLEVICA 3 9 4,50 2,0 1
62 5418 PODKOGELJ 3 8 4,00 2,0 1
63 5425 KRKOVO PRI KARLOVICI 5 8 4,00 2,0 1
64 5461 ROB 2 8 4,00 2,0 1
65 5474 OPALKOVO 7 8 4,00 2,0 1
66 5509 SLOKA GORA 7 8 4,00 2,0 0
67 5400 PODSTRMEC 5 7 1,75 4,0 1
68 5452 UZMANI 2 7 3,50 2,0 1
69 5456 VELIKI OSOLNIK 7 7 1,40 5,0 1
70 5443 GORENJE KALIŠČE 5 6 3,00 2,0 1
71 5280 BUKOVEC 2 5 2,50 2,0 0
72 5419 PODKOGELJ 3 5 2,50 2,0 1
73 5440 NAREDI 4 5 1,25 4,0 1
74 5471 KRKOVO PRI KARLOVICI 2 5 2,50 2,0 1
75 5396 LUŽARJI 3 4 2,00 2,0 1
76 5430 RUPE 3 4 1,33 3,0 0
77 5439 NAREDI 3 3 1,50 2,0 0
78 5393 BOROVEC PRI KARLOVICI 3 2 0,67 3,0 1
79 5401 ŽAGA 3 2 0,67 3,0 1
80 5476 POLZELO 3 2 1,00 2,0 1
81 5495 PODLOG 2 1 0,50 2,0 1
82 5441 NAREDI 2 0 0,00 2,0 1
83 5450 KRVAVA PEČ 3 0 0,00 2,0 0
84 5485 STRMEC 2 0 0,00 2,0 1
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C 1.2.   POKRITOST OBMOČJA OBČINE S  
            KANALIZACIJO IN  ČISTILNIMI NAPRAVAMI 
 
C  1.2.1.   PODATKI ZA KOMUNALNE ODPADNE VODE 
 
V tabeli 5 je podana količina prodane vode po naseljih. Ob odsotnosti boljšega približka, je mogoče iz tega podatka oceniti količine odpadnih 
vod, ki so v veliki meri ekvivalent dovedene vode.V količini je zajeta odpadna voda iz gospodinjstev in iz gospodarstva. 
 
Tabela 5: Zbirni prikaz podatkov za komunalne opadne vode.  
            Vir: Podatki občine Velike Lašče za leto 2006 oz. uporaba državnega povprečja porabe za ostale, kjer se ne meri. 

NASELJE 

IZMERJENA  
LETNA PORABA 

(m3) 

LETNA PORABA ZA 
OSTALE-  

OCENA (m3) 

SKUPAJ 
LETNA  

PORABA (m3) OPOMBA 
Adamovo 0 700 700  
Bane 0 100 100  
Bavdek 456 1100 1556  
Borovec pri Karlovici 276 100 376  
Boštetje 0 400 400  
Brankovo 936 0 936  
Brlog - del 0 550 550  
Bukovec 0 250 250  
Centa 624 50 674  
Četež pri Turjaku 1400 0 1400 VO-KA 
Dednik 0 1000 1000  
Dolenje Kališče 0 50 50  
Dolnje Retje 2736 0 2736  
Dolščaki 0 3450 3450  
Dvorska vas 5754 350 6104  
Gorenje Kališče 0 250 250  
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Gornje Retje 0 1600 1600  
Gradež 7500 0 7500 VO-KA 
Gradišče 756 0 756  
Grm 828 0 828  
Hlebče 1584 0 1584  
Hrustovo 2160 0 2160  
Jakičevo 1944 100 2044  
Javorje 650 0 650 VO-KA 
Kaplanovo 0 1000 1000  
Karlovica 2256 100 2356  
Knej 1416 50 1466  
Kot pri Veliki Slevici 624 50 674  
Krkovo pri Karlovici 0 600 600  
Krvava Peč 1350 50 1400  
Kukmaka 1836 0 1836  
Laporje 2050 0 2050 VO-KA 
Laze 800 0 800 VO-KA 
Logarji 0 1450 1450  
Lužarji 0 800 800  
Mački 1314 100 1414  
Mala Slevica 7536 1000 8536  
Male Lašče 13608 100 13708  
Mali Ločnik 2550 0 2550 VO-KA 
Mali Osolnik 0 3000 3000  
Marinčki 0 850 850  
Medvedjek 948 200 1148  
Mohorje 0 750 750  
Naredi 0 550 550  
Opalkovo 1104 50 1154  
Osredek 1740 100 1840  
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Pečki 648 0 648  
Plosovo 72 50 122  
Podhojni Hrib 1614 550 2164  
Podkogelj 204 400 604  
Podkraj 828 0 828  
Podlog 978 200 1178  
Podsmreka pri Velikih Laščah 0 1150 1150  
Podstrmec 0 1150 1150  
Podulaka 1452 100 1552  
Podžaga 0 1000 1000  
Polzelo 0 100 100  
Poznikovo 750 200 950  
Prazniki 1000 0 1000 VO-KA 
Prhajevo 1032 50 1082  
Prilesje 3048 0 3048  
Purkače 324 0 324  
Pušče 2502 350 2852  

Rašica 11350 480 11830 
KOMUNALA 
GROSUPLJE 

Rob 3282 1200 4482  
Rupe 0 200 200  
Sekirišče 498 0 498  
Selo pri Robu 0 2200 2200  
Sloka Gora 500 0 500 VO-KA 
Srnjak 400 0 400 VO-KA 
Srobotnik pri Vel. Laščah 2340 0 2340  
Stope 1644 0 1644  
Strletje 2184 50 2234  
Strmec 192 0 192  
Ščurki 0 700 700  
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Škamevec 700 0 700 VO-KA 
Škrlovica 1584 400 1984  
Tomažini 828 200 1028  
Turjak 9350 0 9350 VO-KA 
Ulaka 1752 0 1752  
Uzmani 816 250 1066  
Velika Slevica 3228 700 3928  
Velike Lašče 35532 750 36282  
Veliki Ločnik 0 4900 4900 VO-KA 
Veliki Osolnik 0 3900 3900 VO-KA 
Vrh 0 750 750  
Zgonče 0 400 400  
Žaga 0 400 400  

SKUPAJ 157.368 43.630 200.998  
 
 
 
Sumarno lahko za leto 2006 ocenjujemo uporabo 200.998 m3 (pitne) vode na območju občine Velike Lašče. 
 
Iz tabele je razvidno, da je ca. 3.750 prebivalcev (poraba vključuje tudi druge nenavajane vire rabe) tako v povprečju porabilo 53,6 m3 (pitne) 
vode na osebo v lanskem letu. 
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C  1.2.2.   PODATKI ZA DRUGE ONESNAŽEVALCE 
 
V občini Velike Lašče (še) ni bila  narejena celovita analiza drugih onesnaževalcev.  
 
V Uredbi o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda iz virov onesnaževanja (UL 
RS 35/96) je navedeno, da so komunalne odpadne vode tudi tehnološke odpadne vode, 
katere povprečni dnevni pretok ne presega 15 m3/ dan in letna količina ne presega 4.000 
m3, hkrati pa obremenjevanje vode ne presega 50 PE in letna količina nobene od nevarnih 
snovi ne presega količine za nevarne snovi iz uredbe. Lokalno nismo evidentirali tovrstnih 
virov komunalnih odpadnih vod. 
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Kot potencialne vire odpadnih voda podajamo še zbirni pregled poslovnih subjektov po gospodarskih dejavnostih za območje občine Velike 
Lašče na dan 31.12.2003, kar je prikazano v tabeli 6. 
 
Tabela 6: Poslovni subjekti za območje občine Velike Lašče in cele države na dan 31.12.2003.  Vir: Statistični letopis 2004. 
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Občina 
 

285 8 0 0 101 0 26 32 10 18 0 16 12 4 7 51 0 

Država 140237 2031 247 140 19367 350 13721 25748 8332 9516 1292 20974 3099 1950 3172 30293 5 
 
Nekateri navajani (potencialni) viri emisij odpadnih vod proizvajajo zlasti tehnološke vode, ki niso domena te študije. Odvisno od dnevnih in 
letnih količin odpadne vode in vsebnosti onesnaževal v njih, pa je med emitenti mogoče iskati tudi vire komunalnih odpadnih vod. 
 
Za celovitejši pregled vseh tipov odpadnih vod bi potrebovali še pregled ostalih točkovnih virov (npr. odlagališč odpadkov), kakor tudi linijskih 
(npr. vplivi na vode zaradi prometa) in razpršenih virov (npr. vsled kmetijske rabe prostora).  
 
Posebno obdelavo glede količin, obremenjenosti in potrebnosti sanirno/ preventivnih aktivnosti bo potrebno opraviti na temo padavinskih vod, 
ki tudi niso domena te študije. 
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C  1.2.3.   PODATKI ZA ČISTILNE NAPRAVE 
 
Na obravnavanem območju še ni v rabi javnih komunalnih čistilnih naprav. 
 
 
 
C  1.2.4.   PODATKI O GREZNICAH 
 
Na območju Občine Velike Lašče še ni v celoti vzpostavljen kataster greznic. Posledično tudi 
še niso znane karakteristike vseh greznic . 
 
Popis, kateri je v teku, bo evidentiral, kakšne so (velikost, prepustnost,...).  
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C 1.3.   | PODATKI O KATASTRU IN DRUGIH  
 EVIDENCAH, KI POKRIVAJO PODROČJA  
 ODVAJANJA IN ČIŠČENJA ODPADNIH VODA  
 
 
Obstoječih kanalizacijskih sistemov ni. V naselju Velike Lašče se je v letih 2005 in 2006 ob 
sanaciji Stritarjeve ceste položil tudi kanal v dolžini 190 m, premer 30 cm, v letu 2004 pa je 
bila skupaj s cevjo za meteorno kanalizacijo položena kanalizacijska cev na odseku pod 
Trešnico v dolžini 180 m, premera 25 cm. 
 
Kataster se vzpostavlja na JP Vodovod - kanalizacije. Vsi podatki o kanalizaciji še niso 
evidentirani v katastru kanalizacije. Ostale evidence, ki pokrivajo področje odvajanje in 
čiščenje odpadnih voda in katere je dolžan voditi izvajalec javne službe so podane v tabeli 7. 
 
Tabela 7: Evidence, ki pokrivajo področje odvajanja in čiščenja odpadnih voda na območju  
                občine Velike Lašče ter njihovo stanje. 
EVIDENCA O: STANJE 
1. NASELJIH, KJER SE ZAGOTAVLJA STORITVE JAVNE SLUŽBE. Evidenca vzpostavljena 

 
2. STAVBAH, KI SO PRIKLJUČENE NA JAVNO KANALIZACIJO Evidence še ni 

(ni javne kanalizacije) 
3. STAVBAH, KATERIH KOMUNALNA ODPADNA VODA SE ČISTI 
V MALIH ČISTILNIH NAPRAVAH, KI NISO DEL JAVNE 
KANALIZACIJE. 

Evidenca se vzpostavlja 
/dopolnjuje  
 

4. STAVBAH, KATERIH KOMUNALNA ODPADNA VODA SE 
ODVAJA V PRETOČNE GREZNICE. 

Evidenca se vzpostavlja 
/dopolnjuje  
 

5. STAVBAH, KATERIH KOMUNALNA ODPADNA VODA SE ZBIRA 
V NEPRETOČNIH GREZNICAH. 

Evidenca se vzpostavlja 
/dopolnjuje  
  

6. OBJEKTIH IN NAPRAVAH SEKUNDARNEGA, PRIMARNEGA IN 
MAGISTRALNEGA OMREŽJA. 

Ni javne kanalizacije 

7. KOMUNALNIH ČISTILNIH NAPRAVAH. Ni objektov javne kanalizacije 
8. VIRIH ONESNAŽEVANJA, KI ODVAJAJO TEHNOLOŠKO 
ODPADNO VODO V JAVNO KANALIZACIJO. 

Evidence še ni 

9. PRIKLJUČKIH STAVB NA JAVNO KANALIZACIJO.  
Ni priključkov stavb na javno 
kanalizacijo 

10. VIRIH ONESNAŽEVANJA, KI ZBIRAJO TEHNOLOŠKO 
ODPADNO VODO V NEPRETOČNIH GREZNICAH. 

Evidence še ni 
  

11. CELOTNI KOLIČINI ODVEDENE IN PREČIŠČENE 
KOMUNALNE ODPADNE VODE. 

Evidence še ni 

12. CELOTNI KOLIČINI ODVEDENE IN PREČIŠČENE 
TEHNOLOŠKE ODPADNE VODE. 

Evidence še ni 

13. KOLIČINAH OBDELANEGA, PREDELANEGA IN 
ODSTRANJENEGA BLATA. 

Evidenca se dopolnjuje 
(vodimo in poročamo podatke 
tistih, ki naročijo storitev 
praznjenje greznice, vzpostavlja 
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se sistem sistematičnega 
praznjenja) 

14. KOLIČINI KOMUNALNE ODPADNE VODE, PREVZETE S 
PRAZNJENJEM NEPRETOČNIH GREZNIC. 

Evidenca se dopolnjuje 
(vodimo in poročamo podatke 
tistih, ki naročijo storitev 
praznjenje greznice, vzpostavlja 
se sistem sistematičnega 
praznjenja)) 

15. KOLIČINI ODPADKOV IZ PESKOLOVOV IN LOVILCEV OLJ. Evidenca vzpostavljena 
Ni kanalizacijskega omrežja 

16 .UTRJENIH POVRŠINAH, ZA KATERE ZAGOTAVLJA OSKRBO 
PADAVINSKE VODE. 

Evidence še ni 
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C 1.4.   | ORGANIZIRANOST JAVNE SLUŽBE  
 
 
Podjetje JP Vodovod - kanalizacija d.o.o. ima značaj javnega podjetja.  
 
Podjetje je pravni naslednik mestnega vodovoda, ki je bil ustanovljen leta 1890. Vključeno je 
v Holding Ljubljana, ki povezuje mestne komunalne službe, organizirano je kot družba z 
omejeno odgovornostjo. Osnovna dejavnost je oskrba mesta Ljubljane in primestnih občin s 
pitno vodo in zbiranje ter odvajanje in čiščenje odpadne vode. 
 
 Podjetje je prvo med mestnimi gospodarskimi javnimi službami pridobilo certifikat standarda 
kakovosti ISO 9001 in je pridobilo že tudi certifikat ISO 9001:2000. Poleg tega ima tudi 
akreditirana kemijski laboratorij in merilno progo za umerjanje vodomerov. 
 
Ena izmed osnovne dejavnosti podjetja je tudi odvajanje in čiščenje odpadne vode. 
Porabljeno in padavinsko vodo s pomočjo kanalizacijskega omrežja odvajamo do čistilnih 
naprav in po čiščenju nazaj v okolje(na območju občine Velike Lašče še ni javnih čistilnih 
naprav). Podjetje gospodari tudi z vsemi kanalizacijskimi objekti in napravami. 
 
Podjetje deluje na območju občine na podlagi Sklepa o pooblastilu za izvajanje obvezne 
gospodarske službe (Uradno glasilo občine Velike Lašče, št. 3/06) – Javno podjetje Vodovod  
Kanalizacija, Vodovodna 90, Ljubljana (objava 14. 7. 2006). 
 
 
Koktaktni podatki: 
Naziv  JP Vodovod - kanalizacija d.o.o. 
Naslov: Vodovodna cesta 90, 1000 Ljubljana 
Odgovorna javna oseba  
Direktor (v.d.):  Krištof Mlakar  
Telefon / faks: 01 58 08 100 / 01 58 08 402 
E-pošta: voka@vo-ka.si 
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C 1.5.   | PREDPISI OBČINE   
 
Področje odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda na območju občine Velike Lašče 
je neposredno ali posredno zajeto v naslednjih predpisih občine:  
 
 
1. Statut občine Velike Lašče  
(Uradni list RS, št. 15/99, 30/01, 93701, Uradno glasilo občine Velike Lašče, št. 6/03) 
 
2. Odlok o  gospodarskih javnih službah v občini Velike Lašče  
(Uradni list RS, št. 21/96) 
 
3. Odlok o čiščenju in odvajanju odpadnih in padavinskih voda na območju občine 
Velike Lašče  
(Uradni list RS, št. 30/01) 
 
Akti so priloženi v Prilogi 1. 
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C 1.6.   | CENOVNA POLITIKA NA PODROČJU ODVAJANJA IN 
  ČIŠČENJA KOMUNALNIH ODPADNIH IN PADAVINSKIH  
 VODA  
 
 
Na območju občine Velike Lašče ni uporabnikov storitev odvajanja in čiščenja odpadne vode, 
zato ne vršimo obračuna odvoda in čiščenja odpadne vode. Za občine, kjer so uporabniki 
storitev odvajanja in čiščenja odpadne vode JP Vodovod – Kanalizacija, pa so cene razvidne 
na internetni strani http://www.jh-lj.si/index.php?p=3&k=599. 
 
 
Prav tako je iz cenika storitev, objavljenega na internetni strani, razvidna cena praznjenja 
greznic in čiščenja izčrpane vsebine na čistilni napravi (do 5m3: 65,51 EUR brez DDV oz. 
71,08 EUR z DDV. 
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C 1.7.   | INVESTICIJSKA VLAGANJA OBČINE V KOMUNALNO  
 INFRASTRUKTURO ZA OBDOBJE 2001-2007 
 
 
V tabeli 8 so prikazana pretekla investicijska vlaganja v javno komunalno infrastrukturo 
odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda na območju občine Velike Lašče za obdobje 
2001-2007. 
 
 
Tabela 8: Investicijjska vlaganja v komunalno infrastrukturo odvajanja in čiščenja 
                komunalnih odpadnih voda za odbobje 2001-2007 (v SIT) 
NAZIV PROJEKTA 
(NAMEN IN CILJI) 
 

OZNAKA 
(PODATKI SO IZ 
DOKUMENTA) 

TRAJANJE 
 

PRIKAZ  
ZA LETO  

LETNI DELEŽ
(CELOTA)  
V 1000 SIT 

 
Priprava projektne 
dokumentacije ter 
izgradnja kanalizacije  in 
čistilne naprave v naselju 
Velike Lašče –  
 

 
Vir podatkov: Zaključni 
računi občin za leta 
2001, 2002, 2003, 2004, 
2005 in 2006 – 
proračunska postavka 
»drugo komunalo 
gospodarstvo – 
kanalizacija, čistilne 
naprave) 
 

 
 

-2001-06 
 

 
Pred 2001 

2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 

1.833
2.579
3.375
6.843

23.055
26.487

0
(64.172

oz.267.785 
EUR)
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C 2.0.   | OBVEZNOSTI OBČINE GLEDE NA  
 DRŽAVNA IZHODIŠČA 
 

SUMARNI PRIKAZ PO NAJKASNEJŠIH LETIH 
REALIZACIJE 

 
 
C 2.1.   | OBVEZNOSTI IZGRADNJE ČISTILNIH NAPRAV S 
PRIPADAJOČIM KANALSKIM OMREŽJEM DO LETA 2005 
 
Na območju Občine Velike Lašče ni evidentiranih takšnih območij naselij. 
 
 
C 2.2.   | OBVEZNOSTI IZGRADNJE ČISTILNIH NAPRAV S 
PRIPADAJOČIM KANALSKIM OMREŽJEM DO LETA 2008 
 
Na območju Občine Velike Lašče ni evidentiranih takšnih območij naselij. 
 
 
C 2.3.   | OBVEZNOSTI IZGRADNJE ČISTILNIH NAPRAV S 
PRIPADAJOČIM KANALSKIM OMREŽJEM DO LETA 2010 
 
Na območju Občine Velike Lašče ni evidentiranih takšnih območij naselij. 
 
 
C 2.4.   | OBVEZNOSTI IZGRADNJE ČISTILNIH NAPRAV S 
PRIPADAJOČIM KANALSKIM OMREŽJEM DO LETA 2015 
 
Na območju Občine Velike Lašče so evidentirana območja naselij, ki imajo, skladno z 
državnimi izhodišči, obveznost izgradnje čistilnih naprav najkasneje do leta 31.12.2015, s 
pripadajočim kanalskim omrežjem najkasneje do 31.12.2017. 
 
Na območju občine Velike Lašče je evidentiranih 7 tovrstnih aglomeracij, katere so prikazane 
v tabeli 9. 
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Tabela 9: Območja naselij ali delov naselij občine Velike Lašče z obveznostjo postavitve  
                  čistilnih  naprav do leta 2015 in kanalizacije do leta 2017. 

ZAP. 
ŠT. 

ID 
 

AGLOMERACIJA_IME 
 

PE 
 

PE 
dod. 

PE 
skupaj 

PE/HA 
skupaj 

površina 
(ha) 

Obč. 
območja

1 5468 VELIKE LAŠČE 544 163 707 14.7 48.0 1
2 5466 RAŠICA - jug 275 83 358 10.2 35.0 1
3 5503 RAŠICA - sever 190 57 247 11.2 22.0 1
4 5501 TURJAK 117 35 152 10.1 15.0 1
5 5417 DVORSKA VAS 100 30 130 13.0 10.0 1
6 5477 ULAKA 52 16 68 16.9 4.0 1

7 5488 
SROBOTNIK PRI VEL. 
LAŠČAH 51 15 66 13.3 5.0 1

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SUMARNI PRIKAZ PO HIERARHIJI REALIZACIJE 
POVZETI PO DRŽAVNEM PROGRAMU 

 
 
Zaradi učinkovite implementacije zahtev iz direktiv Evropske Unije na področju odvajanja in 
čiščenja komunalne odpadne vode ter zaradi doseganja standardov kakovosti okolja v 
predpisanih rokih, so državna izhodišča in posledično predloženi občinski operativni program 
razdeljeni v naslednje stopnje: 
 
• osnovni program, ki se nanaša na zahteve na območjih naselij ali delov naselij z 

obremenjenostjo: 
 več kot 100.000 PE, 
 več kot 15.000 PE, 
 med 2.000 in 15.000 PE, 
 več kot 10.000 PE na občutljivih območjih, 
 med 2.000 in 10.000 PE na občutljivih območjih  in 
 več kot 50 PE, če je gostota obremenjenosti več kot 20 PE/ha oziroma več kot 10 

       PE/ha na občutljivih in vodovarstvenih območjih;  
 

• 1. stopnja operativnega programa, ki dodatno vključuje območja naselij ali delov naselij 
z obremenjenostjo več kot 900 PE, če je gostota obremenjenosti več kot 8 PE/ha in ne 
gre za območja iz osnovne stopnje operativnega programa; 

 
• 2. stopnja operativnega programa, ki dodatno vključuje območja naselij ali delov naselij 

z obremenjenostjo med 450 PE in 900 PE, če je gostota obremenjenosti več kot 8 PE/ha 
in ne gre za območja iz osnovne stopnje operativnega programa  
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Skladno z razlago, dano na resornem okoljskem ministrstvu (MOPE RS) in pridobljeno 
tekom priprave predloženega operativnega programa, sem sodijo tudi območja naselij ali 
delov naselij z obremenjenostjo med 450 in 900 PE ter gostoto obremenjenosti med  8 
PE/ ha in  10 PE/ ha, ki so na občutljivih ali vodovarstvenih območjih (zaporedna številka 
je povzeta iz državnih izhodišč). 

 
• 3. stopnja operativnega programa, ki dodatno vključuje območja naselij ali delov naselij 

z obremenjenostjo med 50 PE in 450 PE, če je gostota obremenjenosti več kot 8 PE/ha in 
ne gre za območja iz osnovne stopnje operativnega programa (DODATNI PROGRAM). 
Skladno z razlago, dano na resornem okoljskem ministrstvu (MOP RS) in pridobljeno 
tekom priprave predloženega operativnega programa, sem sodijo tudi območja naselij ali 
delov naselij z obremenjenostjo med 50 in 450 PE ter gostoto obremenjenosti med  8 PE/ 
ha in  10 PE/ ha, ki so na občutljivih ali vodovarstvenih območjih (zaporedna številka je 
povzeta iz državnih izhodišč). 

 
ter 
• neobvezni program, ki vključuje vsa preostala območja naselij ali delov naselij (vključno 

s posameznimi stavbami) z obremenjenostjo pod 50 PE in/ ali kjer je gostota 
obremenjenosti manj kot 8 PE/ha. Skladno z državnimi izhodišči in posledično 
predloženim operativnim programom je edina obveznost do leta 2018, lokalna uporaba 
ustreznih grezničnih sistemov ali malih komunalnih čistilnih naprav. 

 

Območja naselij, ki niso na občutljivih ali 
vodovarstvenih območjih 

 
Osnovni program 
Območja naselij z obremenjenostjo več kot 100.000 PE ( Izhodišča: 5.1.1) 
 
Območja naselji z obremenjenostjo več kot 100.000 PE morajo biti opremljena z javno 
kanalizacijo in komunalno čistilno napravo do 31. decembra 2005, do 31 decembra 2007 pa 
mora biti priključeno na javno kanalizacijo najmanj 95 % obremenitve na območju.  
Na območju občine Velike Lašče ni tovrstnih aglomeracij. 
 
 
Osnovni program 
Območja naselij z obremenjenostjo več kot 15.000 PE ( Izhodišča: 5.1.2) 
 
Območja naselij z obremenjenostjo več kot 15.000 PE morajo biti opremljena z javno 
kanalizacijo in komunalno čistilno napravo do 31. decembra 2010, do 31 decembra 2012 pa 
mora biti priključene na javno kanalizacijo najmanj 95 % obremenitve, ki nastaja zaradi 
odpadne vode na teh območjih.  
Na območju občine Velike Lašče ni tovrstnih aglomeracij. 
 
 
Osnovni program 
Območja naselij z obremenjenostjo med 2.000 PE in 15.000 PE (Izhodišča: 
5.1.3) 
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Območja naselij z obremenjenostjo med 2.000 PE in 15.000 PE morajo biti opremljena z 
javno kanalizacijo in komunalno čistilno napravo do 31. decembra 2015, do 31 decembra 
2017 pa mora biti priključene na javno kanalizacijo najmanj 95 % obremenitve, ki nastaja 
zaradi odpadne vode na teh območjih.  
Na območju občine Velike Lašče ni tovrstnih aglomeracij. 
 
Osnovni program 
Območja naselij ali delov naselij z obremenjenostjo med 50 in 2000 PE ter 
gostoto obremenjenosti več kot 20 PE/ha (Izhodišča: 5.1.4.) 
 
Območja naselij z obremenjenostjo med 50 PE in 2.000 PE morajo biti opremljena z javno 
kanalizacijo in komunalno čistilno napravo do 31. decembra 2015, do 31 decembra 2017 pa 
mora biti priključene na javno kanalizacijo najmanj 95 % obremenitve, ki nastaja zaradi 
odpadne vode na teh območjih. 
1. del 
Območja naselij ali delov naselij z obremenjenostjo med 50 in 2000 PE ter gostoto 
obremenjenosti več kot 20 PE/ha  (na neobčutljivih območjih) 
Na območju občine Velike Lašče ni tovrstnih aglomeracij. 
 
2. del (več kot 10 PE/ha, občutljiva območja glej izhodišča - 5.3.) 
 

Območja naselji ali delov naselij na občutljivih  
območjih 

 
Osnovni program 
Območja naselij z obremenjenostjo več kot 10.000 PE (Izhodišča: 5.2.1) 
 
Območja naselij z obremenjenostjo z več kot 10.000 PE na občutljivih območjih morajo biti 
opremljena z javno kanalizacijo in komunalno čistilno napravo do 31. decembra 2008, do 
takrat pa mora biti priključene na javno kanalizacijo tudi najmanj 95 % obremenitve, ki 
nastaja zaradi odpadne vode na teh območjih.  
Na območju občine Velike Lašče ni tovrstnih aglomeracij. 
 
 
Osnovni program 
Območja naselij z obremenjenostjo med 2.000 PE in 10.000 PE (Izhodišča: 
5.2.2) 
Območja naselij z obremenjenostjo med 2.000 PE in 10.000 PE na občutljivih območjih 
morajo biti opremljena z javno kanalizacijo in komunalno čistilno napravo do 31. decembra 
2015, do 31 decembra 2017 pa mora biti priključene na javno kanalizacijo najmanj 95 % 
obremenitve, ki nastaja zaradi odpadne vode na teh območjih.  
Na območju občine Velike Lašče ni tovrstih aglomeracij. 
 
Osnovni program 
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Območja naselij ali delov naselij z obremenjenostjo med 50 in 2.000 PE ter 
gostoto obremenjenosti z več kot 20 PE/ha in več kot 10 PE/ha, če gre za 
naselje na občutljivem ali vodovarstvenem območju (Izhodišča: 5.3) 
 
Območja naselij ali njihovi delov z obremenjenostjo  med 50 in 2.000 PE ter gostoto 
obremenjenosti z več kot 20 PE/ha in več kot 10 PE/ha, če gre za naselje ali del naselja 
na občutljivem ali vodovarstvenem območju. Ta območja morajo biti opremljena z javno 
kanalizacijo in komunalno čistilno napravo do 31. decembra 2015, do 31 decembra 2017 pa 
mora biti priključene na javno kanalizacijo najmanj 80 % obremenitve, ki nastaja zaradi 
odpadne vode na teh območjih. 
1- glej izhodišča  5.1.4. 
 
2.Območja naselij ali delov naselij z obremenjenostjo  med 50 in 2000 PE ter gostoto 
obremenjenosti več kot 10 PE/ha na občutljivih območjih 
Na območju občine Velike Lašče je evidentiranih 7. tovrstnih aglomeracij, katere so 
prikazane v tabeli 10. 
 
 
Tabela 10: Območja naselij ali delov naselij občine Velike Lašče z obremenjenostjo med 50 
                  in  2.000 PE ter gostoto obremenjenosti več kot 10 PE/ ha (na občutljivih  
                  območjih). 

ZAP. 
ŠT. 

ID 
 

AGLOMERACIJA_IME 
 

PE 
 

PE 
dod. 

PE 
skupaj 

PE/HA 
skupaj 

površina 
(ha) 

Obč. 
območja

1 5468 VELIKE LAŠČE 544 163 707 14.7 48.0 1
2 5466 RAŠICA - jug 275 83 358 10.2 35.0 1
3 5503 RAŠICA - sever 190 57 247 11.2 22.0 1
4 5501 TURJAK 117 35 152 10.1 15.0 1
5 5417 DVORSKA VAS 100 30 130 13.0 10.0 1
6 5477 ULAKA 52 16 68 16.9 4.0 1

7 5488 
SROBOTNIK PRI VEL. 
LAŠČAH 51 15 66 13.3 5.0 1

 
 
 
 
 
Osnovni program 
Območja kopalnih vod in območja z neposrednim vplivom na vodo v 
akumulacijah hidroelektrarn (Izhodišča: 5.4) 
 
Če je območje naselja ali dela naselja z obremenjenostjo med 50 PE in 2000 PE in gostoto 
obremenjenosti med 10 PE/ha in 20 PE/ha iz točk 5.1.4, 5.1.5 ali 5.1.6 izhodišč na 
območju kopalnih voda ali na območju z neposrednim vplivom na vodo v akumulaciji 
hidroelektrarne, za njega veljajo enake zahteve glede obsega in rokov izgradnje javne 
kanalizacije, kot so s tem operativnim programom določeni za območja naselij ali delov 
naselij iz točke 5.3 izhodišč. 
Na območju občine Velike Lašče ni tovrstnih aglomeracij. 
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1. STOPNJA OPERATIVNEGA PROGRAMA 
 
Območja naselij ali delov naselij z obremenjenostjo  med 900 in 2.000 PE ter gostoto 
obremenjenosti manj od 20 PE/ha  ( Izhodišča 5.1.5 ) 
 
Območja naselij z obremenjenostjo  med 900 in 2.000 PE ter gostoto obremenjenosti manj 
kot 20 PE/ha, ki niso na občutljivem ali vodovarstvenem območju.. Med njimi so tudi 
območja, ki imajo gostoto poseljenosti manj kot 8 PE/ha. Ta območja morajo biti 
opremljena z javno kanalizacijo in komunalno čistilno napravo do 31. decembra 2015, do 31 
decembra 2017 pa mora biti priključene na javno kanalizacijo najmanj 80 % obremenitve, ki 
nastaja zaradi odpadne vode na teh območjih. 
Na območju občine Velike Lašče ni tovrstnih aglomeracij. 
 
 
2. STOPNJA OPERATIVNEGA PROGRAMA 
 
Območja naselij ali delov naselij z obremenjenostjo  med 450 in 900 PE ter gostoto 
obremenjenosti več kot 10 PE/ha in manj od 20 PE/ha (Izhodišča: 5.1.6) 
 
Območja naselij z obremenjenostjo  med 450 in 900 PE ter gostoto obremenjenosti več 
kot 10 PE/ha in manj kot 20 PE/ha, ki niso na občutljivem ali vodovarstvenem območju. 
Ta območja morajo biti opremljena z javno kanalizacijo in komunalno čistilno napravo do 31. 
decembra 2015, do 31 decembra 2017 pa mora biti priključene na javno kanalizacijo najmanj 
70 % obremenitve, ki nastaja zaradi odpadne vode na teh območjih.  
Na območju občine Velike Lašče ni tovrstnih aglomeracij. 
 
 
 
3. STOPNJA OPERATIVNEGA PROGRAMA 
 
Območja naselij ali delov naselij z obremenjenostjo  med 50 in 450 PE ter gostoto 
obremenjenosti več kot 10 PE/ha in manj kot 20 PE/ha (Izhodišča: 5.1.7) 
 
Območja naselij z obremenjenostjo   med 50 in 450 PE ter gostoto obremenjenosti več 
kot 10 PE/ha in manj kot 20 PE/ha, ki niso na občutljivem ali vodovarstvenem območju. 
Ta območja se lahko uvrstijo v ta operativni program opremljanja, če je občina že 
izpolnila obveznosti ali ima zagotovljene finančne vire za izvedbo svojih obveznosti iz 
hierarhično višjih – prioritetnejših obveznosti. Če je, ob izpolnjevanju naštetih obveznosti, 
območje uvrščeno v operativni program (DODATNI PROGRAM), mora biti opremljeno z 
javno kanalizacijo in komunalno čistilno napravo do 31. decembra 2015, do 31 decembra 
2017 pa mora biti priključene na javno kanalizacijo najmanj 70 % obremenitve, ki nastaja 
zaradi odpadne vode na teh območjih.  
 
Na območju občine Velike Lašče je ena tovrstna aglomeracija: 
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Tabela 11: Območja naselij ali delov naselij občine Velike Lašče z obremenjenostjo med 50 
                  in 450 PE ter gostoto obremenjenosti več kot 10 PE/ha in manj kot 20 PE/ha, ki  
                  niso na občutljivem ali vodovarstvenem območju (3. stopnja) 

ZAP. 
ŠT. 

ID 
 

AGLOMERACIJA_IME 
 

PE 
 

PE 
dod. 

PE 
skupaj 

PE/HA 
skupaj 

površina 
(ha) 

Obč. 
območja

1 5498 TURJAK 97 29 126 14.0 9.0 0
 
 
 
 
NEOBVEZNI PROGRAM 
 
Neobvezni program vključuje vsa preostala območja naselij ali delov naselij (vključno s 
posameznimi stavbami) z obremenjenostjo pod 50 PE in/ ali kjer je gostota obremenjenosti 
manj kot 8 PE/ha. Skladno z državnimi izhodišči in posledično predloženim operativnim 
programom je edina obveznost do leta 2017, lokalna uporaba ustreznih, prioritetno 
zlasti na vodovarstvenih in občutljivih območjih nepretočnih grezničnih sistemov ali 
drugih malih komunalnih čistilnih naprav, katerih izgradnja in vzdrževanje je izključna 
domena povzročiteljev nastanka komunalnih odpadnih vod. 
 
To so torej območju, ki ga pred letom 2017 ni treba opremiti z javno kanalizacijo skladno z 
veljavno zakonodajo in državnimi izhodišči ter posledično opremljanje zemljišč z javno 
kanalizacijo na teh območjih ni predvideno s programom opremljanja zemljišč. 
 
Naloga javne uprave in javne gospodarske službe odvajanja in čiščenja komunalnih 
odpadnih vod je, da, skladno s predpisi, omogoči redno praznenje in ustrezno tretiranje 
grezničnih vod. 
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Tabela  12: Prikaz aglomeracij pod 50 PE in/ali gostoto pod 10 PE/HA/ oz. 20 PE/HA iz neobveznega programa pred letom 2017.  
                   Imena so povzeta po Državnih izhodiščih. 
Zap. 
št. 

ID  
aglo. 

Aglomeracija 
- uradno ime 

Število 
stavb 

PE Povrsina (ha) Občutlji- 
vost  

OPOMBA 

1 5484 MALA SLEVICA 56 157 25,0 1 Pod 10 PE/HA (8,16)
2 5420 POZNIKOVO 23 72 20,0 1 Pod 10 PE/HA (4,68)
3 5469 VELIKE LAŠČE 25 67 14,0 1 Pod 10 PE/HA (6,22)
4 5508 TURJAK 25 67 18,0 0 Pod 20 PE/HA (4,84)
5 5479 HRUSTOVO 22 64 11,0 1 Pod 10 PE/HA (7,56)
6 5489 DOLNJE RETJE 18 62 10,0 1 Pod 10 PE/HA (8,06)
7 5506 VELIKI LOČNIK 19 58 8,0 0 Pod 20 PE/HA (9,43)
8 5464 VELIKI OSOLNIK 24 55 10,0 1 Pod 10 PE/HA (7,15)
9 5483 VELIKA SLEVICA 16 50 4,0 1 Pod 50 PE 
10 5496 MALI OSOLNIK 17 48 8,0 0 Pod 50 PE 
11 5507 MALI LOČNIK 18 43 9,0 0 Pod 50 PE 
12 5502 LAPORJE 19 41 9,0 1 Pod 50 PE 
13 5428 DOLŠČAKI 4 40 3,0 1 Pod 50 PE 
14 5421 ŠKRLOVICA 10 38 4,0 1 Pod 50 PE 
15 5442 BAVDEK 18 36 10,0 1 Pod 50 PE 
16 5492 PRILESJE 9 35 5,0 1 Pod 50 PE 
17 5438 MARINČKI 8 31 4,0 1 Pod 50 PE 
18 5423 ČETEŽ PRI TURJAKU 7 29 2,0 0 Pod 50 PE 
19 5431 SELO PRI ROBU 9 29 5,0 0 Pod 50 PE 
20 5493 KNEJ 8 29 5,0 1 Pod 50 PE 
21 5500 RAŠICA 9 29 7,0 1 Pod 50 PE 
22 5433 VRH 10 27 6,0 1 Pod 50 PE 
23 5458 OSREDEK 11 27 6,0 1 Pod 50 PE 
24 5448 PURKAČE 5 26 3,0 1 Pod 50 PE 
25 5451 KRVAVA PEČ 20 26 8,0 0 Pod 50 PE 
26 5504 GRADEŽ 37 26 17,0 1 Pod 50 PE 
27 5463 PODHOJNI HRIB 9 25 5,0 1 Pod 50 PE 



LIMNOS-APLIKATIVNA EKOLOGIJA 
 
 

Operativni program odvajanja in čiščenja  
komunalnih odpadnih voda v Občini Velike Lašče         155

28 5457 STRLETJE 14 24 7,0 1 Pod 50 PE 
29 5462 ROB 13 24 5,0 1 Pod 50 PE 

30 5473
PODSMREKA PRI 
VELIKIH LAŠČAH 6 24 2,0 1

Pod 50 PE 

31 5490 PRILESJE 5 24 2,0 1 Pod 50 PE 
32 5491 GORNJE RETJE 6 24 3,0 1 Pod 50 PE 
33 5445 TOMAŽINI 12 23 8,0 1 Pod 50 PE 
34 5444 TOMAŽINI 6 22 3,0 1 Pod 50 PE 
35 5394 PODŽAGA 10 21 7,0 1 Pod 50 PE 
36 5470 PODKRAJ 5 21 4,0 1 Pod 50 PE 
37 5429 DEDNIK 6 20 3,0 1 Pod 50 PE 
38 5447 MAČKI 9 20 4,0 1 Pod 50 PE 
39 5486 MEDVEDJEK 6 19 4,0 1 Pod 50 PE 
40 5497 PRAZNIKI 5 19 4,0 0 Pod 50 PE 
41 5459 ROB 9 18 7,0 1 Pod 50 PE 
42 5478 PODULAKA 7 18 4,0 1 Pod 50 PE 
43 5481 JAKIČEVO 4 18 3,0 1 Pod 50 PE 
44 5499 RAŠICA 6 18 2,0 1 Pod 50 PE 
45 5437 MARINČKI 6 17 3,0 1 Pod 50 PE 
46 5460 OSREDEK 21 17 8,0 1 Pod 50 PE 
47 5426 STOPE 6 16 4,0 1 Pod 50 PE 
48 5424 ŠČURKI 3 15 2,0 0 Pod 50 PE 
49 5427 STOPE 3 15 3,0 1 Pod 50 PE 
50 5482 PRHAJEVO 4 15 2,0 1 Pod 50 PE 
51 5422 JAVORJE 5 14 2,0 0 Pod 50 PE 
52 5454 ŠKAMEVEC 4 14 3,0 0 Pod 50 PE 
53 5494 PODLOG 5 14 4,0 1 Pod 50 PE 
54 5224 PRILESJE 3 13 2,0 1 Pod 50 PE 
55 5398 LUŽARJI 6 13 4,0 0 Pod 50 PE 
56 5446 UZMANI 2 13 2,0 1 Pod 50 PE 
57 5449 STRLETJE 9 13 5,0 1 Pod 50 PE 
58 5475 ADAMOVO 7 12 4,0 1 Pod 50 PE 
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59 5487 VELIKE LAŠČE 4 11 3,00 1 Pod 50 PE 
60 5436 SELO PRI ROBU 2 11 2,0 0 Pod 50 PE 
61 5467 STRMEC 4 11 2,0 1 Pod 50 PE 
62 5472 OPALKOVO 5 11 2,0 1 Pod 50 PE 
63 5455 SRNJAK 5 10 4,0 0 Pod 50 PE 
64 5465 JAKIČEVO 4 10 3,0 1 Pod 50 PE 
65 5505 TURJAK 2 10 2,0 0 Pod 50 PE 
66 5279 GRADEŽ 5 9 3,0 0 Pod 50 PE 
67 5432 BOŠTETJE 5 9 2,0 1 Pod 50 PE 
68 5453 SEKIRIŠČE 5 9 3,0 1 Pod 50 PE 
69 5480 VELIKA SLEVICA 3 9 2,0 1 Pod 50 PE 
70 5418 PODKOGELJ 3 8 2,0 1 Pod 50 PE 
71 5425 KRKOVO PRI KARLOVICI 5 8 2,0 1 Pod 50 PE 
72 5461 ROB 2 8 2,0 1 Pod 50 PE 
73 5474 OPALKOVO 7 8 2,0 1 Pod 50 PE 
74 5509 SLOKA GORA 7 8 2,0 0 Pod 50 PE 
75 5400 PODSTRMEC 5 7 4,0 1 Pod 50 PE 
76 5452 UZMANI 2 7 2,0 1 Pod 50 PE 
77 5456 VELIKI OSOLNIK 7 7 5,0 1 Pod 50 PE 
78 5443 GORENJE KALIŠČE 5 6 2,0 1 Pod 50 PE 
79 5280 BUKOVEC 2 5 2,0 0 Pod 50 PE 
80 5419 PODKOGELJ 3 5 2,0 1 Pod 50 PE 
81 5440 NAREDI 4 5 4,0 1 Pod 50 PE 
82 5471 KRKOVO PRI KARLOVICI 2 5 2,0 1 Pod 50 PE 
83 5396 LUŽARJI 3 4 2,0 1 Pod 50 PE 
84 5430 RUPE 3 4 3,0 0 Pod 50 PE 
85 5439 NAREDI 3 3 2,0 0 Pod 50 PE 

86 5393
BOROVEC PRI 
KARLOVICI 3 2 3,0 1

Pod 50 PE 

87 5401 ŽAGA 3 2 3,0 1 Pod 50 PE 
88 5476 POLZELO 3 2 2,0 1 Pod 50 PE 
89 5495 PODLOG 2 1 2,0 1 Pod 50 PE 
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90 5441 NAREDI 2 0 2,0 1 Pod 50 PE 
91 5450 KRVAVA PEČ 3 0 2,0 0 Pod 50 PE 
92 5485 STRMEC 2 0 2,0 1 Pod 50 PE 
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C 3.0.   | USKLAJEVANJE PROGRAMA Z DRUGIMI  
 SEKTORJI 
 
C 3.1.   | OBČINSKI NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV ZA PODROČJE ODVAJANJA IN ČIŠČENJA ZA 
OBDOBJE 2007-2010  
 
Občina ima sprejet Občinski načrt razvojnih programov, kateri vključuje tudi področje odvajanja in čiščenja odpadnih voda za obdobje 2007-
2010. Ker je bil pripravljen pred predloženim operativnim programom so razlike v prikazanih aktivnostih. 
 
Tabela 13: Občinski Načrt razvojnih programov občine Velike Lašče za področje odvajanja in čiščenja za obdobje 2007-2010.  
                  Vsote so v EUR. 
NAZIV PROJEKTA 
(NAMEN IN CILJI) 
 

OZNAKA 
(PODATKI SO IZ 
DOKUMENTA) 

TRAJANJE 
 

PRIKAZ  
ZA LETO  

LETNI DELEŽ 
(CELOTA)  
 

 
Izgradnja kanalizacije  in 
čistilne naprave v naselju 
Velike Lašče 
 

 
( Podatki o projektu v načrtu 
razvojnih programov 2006-09) 
 

 
 

2006-09 
 

 
2007 
2008 
2009 
2010 

ocena 
10.000 
10.000 

100.000 
100.000 

(220.000) 
 

 
Kanalizacija in čistilna 
naprava v naselju Rašica 

 
( Podatki o projektu v načrtu 
razvojnih programov 2006-09) 
 

 
 

2006-09 
 

 
2007 
2008 
2009 
2010 

ocena 
 

50.000 
 
 

 (50.000) 
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Izdelava projektov za 
gradnjo, drugo  

 
( Podatki o projektu v načrtu 
razvojnih programov 2006-09) 
 

 
 

2006-09 
 

 
2007 
2008 
2009 
2010 

ocena 
10.000 
10.000 
10.000 
10.000 

 
 

 (40.000) 
 

Odkup zemljišč   2007 
2008 
2009 
2010 

5.000 
10.000 

 
 

(15.000) 
Skupaj    325.000 

 
V načrtu razvojnega programa so zajeti okvirni zneski. Prikazana so ene izmed možnih opcij izgradenj čistilnih naprav in izgradnje 
kanalizacijskega omrežja. V programu niso zajeta dodatna finančna sredstva  pridobljena na razpisih. 
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C 3.2.   | USKLAJEVANJE Z MINISTRSTVOM ZA FINANCE  
 
Proračun občine skupaj z Načrtom razvojnih programov sta usklajena z Ministrstvom za 
finance RS. 
 
C 3.3.  | USKLAJEVANJE Z MINISTRSTVOM ZA GOSPODARSTVO  
 
Cene komunalnih storitev so usklajene z Ministrstvom za gospodarstvo RS ter  
z Ministrstvom za okolje in prostor RS. 
 
 
 



LIMNOS-APLIKATIVNA EKOLOGIJA   
 

Operativni program odvajanja in čiščenja  
komunalnih odpadnih voda v Občini Velike Lašče 
     
      

161

 

C 4.0.   | FINANČNI VIRI ZA IZVAJANJE  
              PROGRAMA 
 
C 4.1.   | DRŽAVNI PRORAČUN  
 
Načrtujemo, da bo za izvedbo obveznosti izgradnje kanalizacijskih sistemov in čistilnih 
naprav za potrebe občine Velike Lašče za sklop: Osnovni program - državni proračun v 
obdobju 2007-2017 v povprečju udeležen 20%. 
 
 
C 4.2.   | DRŽAVNE TAKSE  
 
Načrtujemo, da bodo za izvedbo obveznosti izgradnje kanalizacijskih sistemov in čistilnih 
naprav za potrebe občine Velike Lašče za sklop: Osnovni program - državne takse v obdobju 
2007-2017 v povprečju udeležene 15%. 
 
 
C 4.3.   | EU SREDSTVA  
 
Načrtujemo, da bodo za izvedbo obveznosti izgradnje kanalizacijskih sistemov in čistilnih 
naprav za potrebe občine Velike Lašče za sklop: Osnovni program EU sredstva v obdobju 
2007-2017 v povprečju udeležene 5%.  
 
 
C 4.4.   | CENA STORITVE (razširjena reprodukcija) 
 
Načrtujemo, da bodo za izvedbo obveznosti izgradnje kanalizacijskih sistemov in čistilnih 
naprav za potrebe občine Velike Lašče za sklop: Osnovni program – cene storitev (razširjena 
reprodukcija) v obdobju 2007-2017 v povprečju udeležene 5%.  
 
 
C 4.5.   | OBČINSKI PRORAČUN 
 
Načrtujemo, da bodo za izvedbo obveznosti izgradnje kanalizacijskih sistemov in čistilnih 
naprav za potrebe občine Velike Lašče za sklop: Osnovni program občinski proračun v  
obdobju 2007-2017 v povprečju udeležen 40%.  
 
C 4.6.   | KOMUNALNI PRISPEVEK ( in prispevek za priključitev) 
 
Načrtujemo, da bo za izvedbo obveznosti izgradnje kanalizacijskih sistemov in čistilnih 
naprav za potrebe občine Velike Lašče za sklop: Osnovni program – komunalni prispevek 
(priključni prispevek) v obdobju 2007-2017 v povprečju udeležen 15%. 
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C 4.7   | DRUGO 
 
V okviru občine Velike Lašče trenutno niso prisotni drugi viri sredstev za namene programa. 
 
 
 
 
 

C 5.0.   | NOSILCI NALOG 
 
 
C 5.1.   | DRŽAVA  
 
Splošno ima državna uprava naloge pri pripravi in izvedbi: predpisov, oblikovanje cenovne 
politike, oblikovanje finančnih virov za investicije ter pri nadzorni funkciji. 
 
V kontekstu predloženega Operativnega programa ima država oz. vlada ter zlasti resorno 
Ministrstvo za okolje, prostor in energijo RS naloge:  
• pripraviti metodologijo za določanje višine sredstev, ki se zbirajo za izvedbo državnega in 

posledično predloženega operativnega programa na podlagi obračuna cen storitev javne 
službe, 

• usmerjati sredstva državnega proračuna in namenskih sredstev iz proračuna Evropske 
Unije na tista območja, kjer je zaradi specifičnih okoliščin pridobivanje lastnih sredstev 
lokalnih skupnosti oteženo, 

• zagotoviti, da se obračun takse za obremenjevanje okolja dosledno izvaja, 
• preverjati tehnično in ekonomsko smotrnost investicij in investicijskega vzdrževanja javne 

kanalizacije v okviru državnih izhodišč in posledično predloženega operativnega 
programa; 

• pripraviti usmeritve za najbolj ekonomično izvedbo skupnih programov lokalnih skupnosti 
in 

• sproti preverjati razpoložljivost finančnih virov in izvedljivost ciljev iz državnih izhodišč in 
predloženega operativnega programa. 

 
Urad za upravljanje z vodami je upravna služba v sestavi Agencije RS za okolje, ki je v 
sestavi Ministrstva za okolje in prostor RS in ki deluje na področju urejanja voda, varstva 
voda in odločanja o rabi vodnega in morskega dobra po Zakonu o vodah. Eno od delovnih 
področij Urada za upravljanje z vodami je tudi vodenje postopkov in izdajanje vodnih soglasij 
za posege zaradi odvajanja odpadnih voda. 
 
 
C 5.2.   | OBČINA  
 
Naloge občinske uprave občine Velike Lašče (neposredne lokalne skupnosti) v kontekstu 
predloženega operativnega programa so: 
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• pripraviti programe opremljanja zemljišč v skladu s predpisi na področju urejanja prostora, 
ki morajo biti v skladu z usmeritvami državnih izhodišč in predloženega operativnega 
programa; 

• pripraviti in sprejeti načrte razvojnih programov za izvedbo programov opremljanja 
zemljišč in za njih zagotoviti zaključeno finančno konstrukcijo v skladu z usmeritvami 
državnih izhodišč in predloženega operativnega programa; 

• zagotoviti izvedbo investicij in investicijskega vzdrževanja javne kanalizacije v skladu z 
načrti in programi iz prejšnjih alinej, 

• s povezavo več lokalnih skupnosti med seboj pripraviti izvedbo skupnih projektov za 
zagotovitev ciljev državnih izhodišč in predloženega operativnega programa z namenom, 
da se razpoložljiva sredstva enakomerno porazdelijo čez vse obdobje izvajanja 
operativnega programa. Prvenstveno se bodo povezovale v skupne programe lokalne 
skupnosti na istem porečju ali lokalne skupnosti, ki obremenjujejo z odpadnimi vodami isti 
vodonosnik podzemne vode, ki je pomemben za oskrbo s pitno vodo. 

 
 
C 5.3.   | IZVAJALCI JAVNIH SLUŽB  
 
V kontekstu predloženega operativnega programa ima izvajalec javne službe  – JKP 
Grosuplje naloge: 
• priprave programa izvajanja javne službe, 
• izvajanje javne službe skladno s predpisi države in občine,  
• izdelava strokovnih predlogov za izboljšanje izvajanja javne službe ter 
• oblikovanje predloga cen. 
 
 
C 5.4.   | INŠPEKCIJA  
 
V kontekstu predloženega operativnega programa ima inšpekcija – zlasti okoljska, nalogo 
izvajati nadzorovanje skladno s predpisi. 
 
 
C 5.5.   | UPORABNIKI STORITEV  
 
V kontekstu predloženega operativnega programa imajo uporabniki storitev pravico in 
dolžnost: 
• upoštevati predpise,  
• podajati predloge za izboljšanje delovanja javnih služb ter 
•  konstruktivno sodelovati pri izgradnji infrastrukture. 
 
 
C 5.6.   | REGIONALNE RAZVOJNE SLUŽBE  
 
V kontekstu predloženega operativnega programa imajo regionalne razvojne službe (trenutno 
obstajajo statistične regije in v tem okviru Regionalne razvojne agencije) nalogo koordinacije 
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priprave Regionalnih razvojnih, kateri v okviru poglavja Okolje in naravni viri vključujejo tudi 
sklop komunalne infrastrukture – zbiranje, odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda. 
 
 
C 5.7.   | STROKOVNE ORGANIZACIJE  
 
V kontekstu predloženega operativnega programa imajo strokovne organizacije, katere niso 
delujoče v okviru drugih nosilcev nalog, in katere so za konkretne projekte izbrane preko 
razpisov, dolžnost naloge opraviti strokovno, korektno in v skladu z merodajno zakonodajo. 
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C 6.0.   | TERMINSKI NAČRT 
V nadaljevanju, na tabeli 14, podajamo sumarno prikaz načrtovanih investicij v izgradnjo kanalizacij s pripadajočimi čistilnimi napravami 
prikazano po aglomeracijah iz obveznega programa. 
 
Tabela 14: Prikaz finančnega zbira investicij v aglomeracijah nad 50 PE in ustrezno gostoto iz obveznega programa za obdobje 2006-2017. 
Zap. 
št. 

ID 
aglo. 

Aglomeracija 
- uradno ime 

Število 
stavb 

PE PE  
dodatni 

PE 
skupaj 

PE/ HA 
skupaj 

Povrsina 
(ha) 

Občutlji- 
vost 

Potrebna 
inv. kanal. 
EURO 

Potr. inv. 
KČN 
EURO 

Datum 
kanal. 
do 

Datum 
KČN 
do 

Odst. 
kanal.- 
minimalna
obveza. 

ID 
obstoječih 
KČN 

1 5468 VELIKE LAŠČE 163 544 163 707 14.7 48.0 1 1.830.000 385.000 2017 2015 80,0 0 

2 5466 

MALE LAŠČE – 
PUŠČA 
( ex RAŠICA) 93 275 83 358 10.2 35.0 1 1.150.000 0 

2017 2015 80,0 0 

3 5503 RAŠICA 56 190 57 247 11.2 22.0 1 896.000 305.000 2017 2015 80,0 0 

4 5501 

TURJAK -
GRADEŽ 
( ex TURJAK) 40 117 35 152 10.1 15.0 1 454.000 180.000 

2017 2015 80,0 0 

5 5417 DVORSKA VAS 39 100 30 130 13.0 10.0 1 367.000 112.000 2017 2015 80,0 0 
6 5477 ULAKA 13 52 16 68 16.9 4.0 1 147.000 85.000 2017 2015 80,0 0 

7 5488 

SROBOTNIK 
PRI VEL. 
LAŠČAH 15 51 15 66 13.3 5.0 1 280.000 85.000 

2017 2015 80,0 0 

   419 1.329 399 1.728  139  5.124.000 1.152.000     
Opombe: v stroškovniku so upoštevane ocene stroškov gradnje, kakor tudi dokumentacije, inženiringa ter nadzora ne pa tudi stroški nakupa 
zemljišč in ostalih nepredvidenih stroškov. Dokončno izdelana projektna dokumentacija bo pokazala pravo finančno situacijo. Operativni 
program, kateri se bo redno ažuriral, bo te podrobnejše ocene sproti vključeval. Iz projektnih zasnov bodo razvidne optimalne rešitve 
kanalizacije in čistilnih naprav po aglomeracijah.  
 
Obveznosti zgolj iz obveznega programa za obdobje 2007 -2017 znašajo aproksimativno skupaj  6.276.000 EUR.  
V 10. letnem investicijskem ciklusu bo potrebno v povprečju pridobiti in investirati  627.600 EUR  letno. 
Dodatni program (aglomeracija 5498 – Turjak) znaša 364.000 EUR. 
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D.   | ZAKLJUČKI 
 
 
Predloženi Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v 
Občini Velike Lašče je program ukrepov z opredeljenimi potrebnimi aktivnostmi, 
roki, nosilci, potrebnimi sredstvi in njihovimi viri za postopno doseganje ciljev 
varstva okolja pred onesnaževanjem zaradi nastajanja komunalne odpadne 
vode.  
 
S tem operativnim programom so glede na državna izhodišča določena območja 
naselij ali delov naselij na območju Občine Velike Lašče, ki morajo biti 
opremljena z javno kanalizacijo in za katera je treba načrtovati in izvesti 
investicije ali investicijsko vzdrževanje objektov javne kanalizacije, kar je tudi 
opredeljeno z najkasnejšimi roki. 
 
Izrecno velja omeniti, da se bo Občinski operativni program ciklično redno 
ažuriral glede na novosti, tako da predloženi program, prvi po izdelavi, 
predstavlja le trenutno zatečeno sliko. 
 
Operativni program na lokalni ravni izhaja iz Nacionalnega programa varstva 
okolja na področju politike varstva voda (UL RS št. 83/99) ter zahteve po 
izdelavi implementacijskega programa iz 6. člena direktive Sveta ES 
91/271/EEC o čiščenju komunalne odpadne vode, ki je usklajen s skupnimi 
stališči EU do pogajalskih izhodišč na področju okolja (CONF- SI11/01). 
 
Sklepne ugotovitve: 
Na območju občine živi na 103,1 km2 v 88 naseljih 3.735 prebivalcev s stalnim 
prebivališčem. V 15 naseljih je 50 ali več prebivalcev.  
 
Aglomeracij z 50 ali več prebivalcev in gostoto večjo od 20 oseb/ hektar oz. 10 
oseb/ hektar na občutljivih in vodovarstvenih območjih je 7 in te so kot obveza 
države do EU, glede postavitve kanalizacije in čistilnih naprav za komunalne 
odpadne vode najkasneje do leta 2017, domena predloženega programa 
(obvezni program). 
 
Območja naselij z obremenjenostjo med 50 in 450 PE ter gostoto 
obremenjenosti več kot 10 PE/ha in manj kot 20 PE/HA, ki niso na občutljivem 
ali vodovarstvenem območju sodijo 3. stopnjo državnega programa. Takih 
aglomeracij je na območju občine Velike Lašče 1. Ta območja se lahko uvrstijo v 
ta operativni program opremljanja, če je občina že izpolnila ali ima zagotovljene 
finančne vire za izvedbo svojih obveznosti iz hierarhično višjih – prioritetnejših 
obveznosti. Če je, ob izpolnjevanju naštetih obveznosti, območje uvrščeno v 
operativni program (dodatni – alternativni program), mora biti opremljeno z 
javno kanalizacijo in komunalno čistilno napravo do 31. decembra 2015, do 31 
decembra 2017 pa mora biti priključene na javno kanalizacijo najmanj 70 % 
obremenitve, ki nastaja zaradi odpadne vode na teh območjih. 
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Neobvezni program pred letom 2017 vključuje vsa preostala območja naselij ali 
delov naselij (vključno s posameznimi stavbami) z obremenjenostjo pod 50 PE 
in/ ali kjer je gostota obremenjenosti manj kot 8 PE/ha. Takih aglomeracij je na 
območju občine Velike Lašče 92. 
Skladno z državnimi izhodišči in posledično predloženim operativnim 
programom, je tu edina obveznost do leta 2017 lokalna uporaba ustreznih, 
prioritetno zlasti na vodovarstvenih in občutljivih območjih nepretočnih 
grezničnih sistemov ali drugih malih komunalnih čistilnih naprav, katerih 
izgradnja in vzdrževanje je izključna domena povzročiteljev nastanka 
komunalnih odpadnih vod. Posamezne stavbe, kjer bi morale biti greznice, jih pa 
še ni, morajo biti čimprej opremljen z njimi. Isto velja tudi za novogradnje na teh 
območjih, kjer se praviloma načrtuje nepretočne greznice. 
To so torej območju, ki ga pred letom 2017 ni treba opremiti z javno kanalizacijo 
skladno z veljavno zakonodajo in državnimi izhodišči ter posledično opremljanje 
zemljišč z javno kanalizacijo na teh območjih ni predvideno s programom 
opremljanja zemljišč. 
Naloga javne uprave in javne gospodarske službe odvajanja in čiščenja 
komunalnih odpadnih vod je, da, skladno s predpisi, omogoči redno praznenje in 
ustrezno tretiranje grezničnih vod. 
 
Na obravnavanem območju še ni v uporabi nobene javne čistilni napravi za 
komunalne odpadne vode. S ločenim kanalizacijskim sistemom je delno v dolžini 
370 m opremljeno naselje Velike Lašče. 
 
Obveznosti zgolj iz obveznega programa za obdobje 2007 -2017 znašajo 
aproksimativno skupaj  6.276.000 EUR. V 10. letnem investicijskem ciklusu bo 
potrebno v povprečju pridobiti in investirati  627.600 EUR  letno. 
 
Obveznosti iz dodatnega/ alternativnega programa za obdobje 2007 -2017 
znašajo aproksimativno skupaj 364.000 EUR. 
 
Potencialni realni finančni viri so: državni proračun, državne takse, EU sredstva, 
cena storitve, občinski proračun in komunalni prispevek s prispevkom za 
priključitev. 
 
Soudeleženci pri realizaciji predloženih aktivnosti so in bodo tudi v bodoče: 
državna uprava, občinska uprava, izvajalci javnih služb, inšpekcija, uporabniki 
storitev in strokovne organizacije.  
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Na podlagi 98. a člena Poslovnika Občinskega sveta (Ur. list RS št. 15/99, 30/01, Ur. glasilo Občine Vel. 
Lašče 6/03 in 5/05) je občinski svet Občine Velike Lašče na 26. redni seji dne 2. marca 2006 potrdil Uradno 
prečiščeno besedilo Statuta Občine Velike Lašče, ki obsega:  

- Statut Občine Velike Lašče, Ur. list RS št. 15/99, 
- Spremembe in dopolnitve statuta Občine Velike Lašče, Ur. list RS št. 30/01 
- Spremembe in dopolnitve statuta Občine Velike Lašče, Ur. list RS št. 93/01, 
- Spremembe in dopolnitve statuta Občine Velike Lašče, Ur. glasilo Občine Vel. Lašče št. 6/03 
- Spremembe in dopolnitve statuta Občine Velike Lašče, Ur. glasilo Občine Vel. Lašče št. 5/05. 

 
 
S T A T U T 

OBČINE VELIKE LAŠČE 
 

(Uradno prečiščeno besedilo) 
 
   IZVLEČEK  
 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 
 

 1. člen    
   

Občina Velike Lašče je samoupravna lokalna skupnost ustanovljena z zakonom na območju 
naslednjih naselij: Adamovo, Bane, Bavdek, Borovec pri Karlovici, Boštetje, Brankovo, Brlog-del, Bukovec, 
Centa, Četež pri Turjaku, Dednik, Dolenje Kališče, Dolnje Retje, Dolščaki, Dvorska vas, Gorenje Kališče, 
Gornje Retje, Gradež, Gradišče, Grm, Hlebče, Hrustovo, Jakičevo, Javorje, Kaplanovo, Karlovica, Knej, Kot 
pri Veliki Slevici, Krkovo pri Karlovici, Krvava peč, Kukmaka, Laporje, Laze, Logarji, Lužarji, Mački, Mala 
Slevica, Male Lašče, Mali Ločnik, Mali Osolnik, Marinčki, Mevedjek, Mohorje, Naredi, Opalkovo, Osredek, 
Pečki, Plosovo, Podhojni hrib, Podkogelj, Podkraj, Podlog, Podsmreka pri Velikih Laščah, Podstrmec, 
Podulaka, Podžaga, Polzelo, Poznikovo, Prazniki, Prhajevo, Prilesje, Purkače, Pušče, Rašica, Rob, Rupe, 
Sekirišče, Selo pri Robu, Sloka Gora, Srnjak, Srobotnik pri Velikih Laščah, Stope, Strletje, Strmec, 
Škamevec, Škrlovica, Ščurki, Tomažini, Turjak, Ulaka, Uzmani, Velika Slevica, Velike Lašče, Veliki Ločnik, 
Veliki Osolnik, Vrh,  Zgonče,  Žaga. 
            
            Sedež občine je v Velikih Laščah, Levstikov trg 1. 

Občina je pravna oseba javnega prava s pravico posedovati, pridobivati in razpolagati z vsemi 
vrstami premoženja. 

Občino predstavlja in zastopa župan. 
Območje, ime in sedež občine se lahko spremeni z zakonom po postopku, ki ga določa zakon. 

Območja in imena naselij v občini se v skladu z zakonom spremenijo z občinskim odlokom. 
... 
7. člen 

Občina samostojno opravlja lokalne zadeve javnega pomena (izvirne naloge), določene s tem 
statutom in zakoni, zlasti pa: 

5. Skrbi za lokalne javne službe tako, da: 
- ustanavlja lokalne javne službe, 
- sprejme splošne akte, ki urejajo način ustanovitve in delovanje lokalnih javnih 
  služb, 
- zagotavlja sredstva za delovanje lokalnih javnih služb, 
- nadzira delovanje lokalnih javnih služb, 
- gradi in vzdržuje vodovodne, energetske in druge komunalne objekte in naprave, 
- zagotavlja javno službo gospodarjenja s stavbnimi zemljišči. 
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9. Skrbi za varstvo zraka, tal, vodnih virov, za varstvo pred hrupom, za zbiranje in  
    odlaganje odpadkov in opravlja druge dejavnosti varstva okolja tako, da: 

- izvaja naloge, ki jih določajo zakon, uredbe in drugi predpisi s področja varstva 
  okolja, 
- spremlja stanje na tem področju in v okviru svojih pristojnosti sprejema ukrepe, s 
  katerimi zagotavlja varstvo okolja,  
- sprejema splošne akte, s katerimi  pospešuje in zagotavlja varstvo okolja, 
- sodeluje s pristojnimi inšpekcijskimi organi in jih obvešča o ugotovljenih 
   nepravilnostih, 
- z drugimi ukrepi pospešuje varstvo okolja v občini. 

... 
VI. OBČINSKE JAVNE SLUŽBE 

 
 76. člen 

Občina zagotavlja opravljanje javnih služb, ki jih sama določi, in javnih služb, za katere je tako 
določeno z zakonom. 

Opravljanje javnih služb zagotavlja občina: 
− neposredno v okviru občinske uprave, 
− z ustanavljanjem javnih zavodov in javnih podjetij, 
− z dajanjem koncesij, 
− z vlaganjem lastnega kapitala v dejavnost oseb zasebnega prava. 

... 
 78. člen 

Občina lahko zaradi gospodarnega in učinkovitejšega zagotavljanja javnih služb ustanovi javno 
službo skupaj z drugimi občinami. 

 
 79. člen 

Na področju gospodarskih javnih služb občina ustanovi javne službe za: 
− oskrbo s pitno vodo, 
− odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda, 

... 
 80. člen 

Občina lahko določi kot gospodarsko javno službo tudi druge dejavnosti, ki so pogoj za 
izvrševanje nalog iz njene pristojnosti ali so takšne dejavnosti pogoj za izvrševanje gospodarskih, socialnih 
ali ekoloških funkcij občine. 

 
 81. člen 

Občinske javne službe ustanavlja občina z odlokom ob upoštevanju pogojev določenih z 
zakonom. 
 82. člen 

Občina lahko zaradi gospodarnega in učinkovitega zagotavljanja dejavnosti gospodarskih javnih 
služb ustanovi gospodarsko javno službo v okviru zaokroženih oskrbovalnih sistemov skupaj z drugimi 
občinami. 
 83. člen 

Za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnih službah, ki so ustanovljene za območje dveh ali več 
občin, občinski sveti občin ustanoviteljic ustanovijo skupni organ, ki ga sestavljajo župani občin 
ustanoviteljic. 

V aktu o ustanovitvi skupnega organa se določijo njegove naloge, organizacija dela in način 
sprejemanja odločitev, način financiranja in delitve stroškov za delo skupnega organa. 
 
 84. člen 

Občina mora zagotoviti izvajanje tistih javnih služb, ki so po zakonu obvezne. 
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Uradni list RS 21/1996 z dne 18. 4. 1996 
 
Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Velike Lašče, stran 1758. 

Na podlagi prvega odstavka 140. člena ustave Republike Slovenije, 61. člena zakona o lokalni 
samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94 in 14/95), 3., 4. in 7. člena zakona o gospodarskih javnih 
službah (Uradni list RS, št. 32/93), 26. in 105. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93) in 
63. člena statuta Občine Velike Lašče (Uradni list RS, št. 34/95) je Občinski svet občine Velike Lašče na 
seji, dne 29. marca 1996 sprejel 

O D L O K 
o gospodarskih javnih službah v Občini Velike Lašče 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 

Ta odlok določa dejavnosti, ki so gospodarske javne službe (v nadaljevanju: javne službe) v Občini 
Velike Lašče (v nadaljevanju: občini) in ureja način njihovega opravljanja. 
    Kot javne službe se opravljajo dejavnosti, ki so z zakonom določene kot obvezne gospodarske javne 
službe in dejavnosti, ki so kot lokalne javne službe določene s tem odlokom. 

2. člen 

Javne službe se izvajajo na podlagi predpisanih tehničnih, oskrbovalnih, stroškovnih in drugih 
standardov in normativov. 

II. NAČIN OPRAVLJANJA JAVNIH SLUŽB 

3. člen 

Občina z akti podrobneje uredi način opravljanja posamezne ali več javnih služb oziroma podrobneje 
določi elemente iz 7. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93). 
    Kadar standardi in normativi, na podlagi katerih se izvajajo javne službe, niso predpisani za celotno 
državo, se predpišejo z akti iz prejšnjega odstavka. 

III. JAVNE SLUŽBE 

4. člen 

Obvezne javne službe so: 
    1. oskrba s pitno vodo, ki obsega zajemanje, čiščenje in dovajanje vode uporabnikom, 
    2. odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda, 
    3. ravnanje s komunalnimi odpadki, 
    4. odlaganje ostankov komunalnih odpadkov, 
    5. javna snaga, čiščenje javnih površin in urejanje objektov javne komunalne rabe, 
    6. urejanje javnih poti, površin za pešce in zelenih površin, 
    7. pregledovanje, nadzorovanje, čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva 
zraka, 
    8. gasilska služba, 
    9. zimska služba, 
    10. vzdrževanje in varstvo lokalnih in nekategoriziranih cest (krajevne ceste). 
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5. člen 

Izbirne javne službe so: 
    – oskrba naselij s plinom, 
    – javna razsvetljava v naseljih, ki obsega razsvetljavo prometnih in drugih javnih površin, 
    – urejanje pokopališč, pokopališka in pogrebna dejavnost, 
    – urejanje prometne in neprometne signalizacije, 
    – vzdrževanje, varstvo, gradnja in rekonstrukcija vaških trgov s pripadajočimi napravami in opremo, 
    – urejanje javnih parkov, nasadov, drevoredov, zelenic, športnih in otroških igrišč in drugih javnih površin 
s pripadajočimi napravami in opremo, 
    – urejanje javnih parkirišč, dovoznih poti, peš poti, pločnikov in drugih javnih poti v naseljih, 
    – pregledovanje, nadzorovanje, čiščenje in vzdrževanje komunalnih naprav, 
    – plakatiranje in obveščanje, 
    – deratizacija in dezinfekcija. 

6. člen 

Infrastrukturni objekti in naprave, potrebne za izvajanje javnih služb v Občini Velike Lašče so: 
    – objekti in naprave za oskrbo naselij z vodo, 
    – objekti in naprave za odvajanje in čiščenje odpadnih voda, 
    – objekti in naprave za odstranjevanje in odlaganje komunalnih odpadkov, 
    – pokopališčni objekti in naprave, 
    – javna parkirišča, 
    – javni parki, nasadi, drevoredi in javna otroška igrišča, 
    – omrežje in naprave javne razsvetljave, 
    – omrežje in naprave za oskrbo naselij s požarno vodo v javni rabi, 
    – objekti in naprave za odvajanje padavinskih voda, 
    – peš poti, dovozne poti, vaški trgi, ceste in druge javne površine v naseljih, ki niso razvrščene med 
magistralne, regionalne in lokalne ceste, 
    – objekti in naprave za razobešanje in nameščanje reklam, plakatov, transparentov in zastav. 
    Z odloki iz 3. člena tega odloka se podrobneje opredelijo objekti in naprave, namenjeni za izvajanje 
javnih služb, določijo objekti in naprave, ki so javno dobro, uredijo pogoji in način rabe objektov in naprav 
ter druga vprašanja, povezana z infrastrukturnimi objekti in napravami. 

IV. NAČIN IZVAJANJA GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB 

7. člen 

Izvajanje gospodarskih javnih služb zagotavlja občina neposredno ali pa da koncesijo pravni ali fizični 
osebi, ki je registrirana v RS in izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti, ki so predmet koncesije. 

8. člen 

Občina zagotavlja neposredno izvajanje gospodarskih javnih služb z ustanavljanjem obratov ali javnih 
podjetij. 

9. člen 

Režijski obrat se ustanovi, kadar ni pogojev za ustanovitev javnega podjetja, ker bi bilo to 
neekonomično ali neracionalno zaradi majhnega obsega dejavnosti gospodarske javne službe, ni pa tudi 
pogojev za podelitev koncesije ali ta ne bi bila smotrna. 

10. člen 

Javno podjetje se ustanovi kot podjetje v lastnini občine (občin) ali kot podjetje v mešani lastnini, v 
skladu z zakonom, ki ureja gospodarske javne službe. 
    Vprašanja, povezana z dejavnostjo javnega podjetja in njenim izvajanjem, z uporabo objektov in naprav, 
potrebnih za izvajanje dejavnosti ter medsebojne pravice in obveznosti med občino (občinami) kot 
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ustanoviteljico in javnim podjetjem se uredijo z aktom o ustanovitvi javnega podjetja. 
    Ustanoviteljske pravice do javnega podjetja izvršuje občinski svet. 

11. člen 

Izvajalca dejavnosti na podlagi koncesije izbere pristojni organ občine na podlagi javnega razpisa ali 
vloge na podlagi o zainteresiranosti. 
    Izbira koncesionarja se lahko opravi brez javnega razpisa, če gre za družbo, v kateri je občina kapitalsko 
udeležena. 
    Postopek javnega razpisa se opravi v skladu z zakonom o gospodarskih javnih službah. 
    S koncesijskim aktom se določijo predmet in pogoji opravljanja javne službe za posamezno koncesijo. 

12. člen 

Na podlagi odločitve občinskega sveta se lahko zagotovi izvajanje dejavnosti iz okvira gospodarskih 
javnih služb tudi z vlaganjem finančnih in drugih sredstev v zasebnopravne subjekte (podjetja, 
obratovalnice, posamezniki idr.). 
    Po končanem postopku oblikuje pristojni organ občine predlog za izbor in ga posreduje občinskemu 
svetu, ki odloči o izboru koncesionarja. Na podlagi odločitve občinskega sveta izda pristojni organ občine 
upravno odločbo o izboru. 
    Ponudnik, ki meni, da so kršena pravila postopka javnega razpisa ali izbora ali da je izbor neutemeljen, 
lahko zahteva varstvo pravic v skladu z zakonom. 

13. člen 

Z izbranim izvajalcem (koncesionarjem) sklene pogodbo o konecesiji župan v imenu in za račun občine. 

V. ORGANIZACIJA IZVAJANJA GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB 

14. člen 

Dejavnosti iz 4. in 5. člena tega odloka lahko opravlja javno podjetje ali pravna oziroma fizična oseba na 
podlagi pogodbe. 
    Javno podjetje lahko s soglasjem ustanovitelja s pogodbo poveri izvajanje posameznih dejavnosti 
drugemu izvajalcu, ki je za tako dejavnost registriran in usposobljen. 
    Vprašanja povezana s položajem in poslovanjem javnega podjetja se uredijo z aktom o ustanovitvi 
javnega podjetja. 

15. člen 

Če to narekujejo razlogi ekonomičnosti oziroma racionalnosti, lahko občina posamezne dejavnosti 
oziroma proizvode in storitve iz 4. člena tega odloka zagotavlja z dajanjem koncesij osebam zasebnega 
prava ali z vlaganjem javnega kapitala v zasebnopravne subjekte. 
    Občina lahko podeli koncesijo za opravljanje javne službe za celotno območje občine ali za del območja 
občine. 

16. člen 

Občina lahko z aktom prenese na javno podjetje kot javno pooblastilo tudi določene strokovnotehnične, 
organizacijske oziroma razvojne naloge, povezane z infrastrukturnimi objekti in napravami, namenjenimi 
izvajanju gospodarskih javnih služb. 

VI. VARSTVO UPORABNIKOV 

17. člen 
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Varstvo uporabnikov javnih dobrin izvršujejo predsedniki vaških odborov in predsednik trškega odbora. 

18. člen 

Župan občine je dolžan obravnavati pripombe in predloge predsednikov vaških odborov, ki se nanašajo 
na izvajanje določb tega odloka. V primeru, da župan meni, da je za rešitev pripomb potrebno mnenje 
odbora za komunalo, varstvo okolja in urejanje prostora oziroma občinskega sveta, župan predlaga 
reševanje pripombe oziroma predloga na prvi naslednji seji odbora oziroma občinskega sveta. 

VII. FINANCIRANJE JAVNIH SLUŽB 

19. člen 

Storitve javnih služb, ki so individualno določljive in izmerljive, se financirajo iz cene, ki jo plačujejo 
uporabniki glede na količino uporabe. Cena je lahko tudi v obliki tarife, takse, nadomestila ali povračila. 
Uporabniki, katerim so zagotovljene storitve javnih služb, morajo te storitve obvezno uporabljati in plačati. 
    Predlog cene posamezne storitve izdela izvajalec in ga s potrebno dokumentacijo predloži pristojnemu 
organu občine. 
    Občinski svet lahko določi, da se cene posameznih storitev plačujejo diferencirano glede na posamezne 
vrste uporabnikov ali za posamezne količine porabljenih sredstev. 
    Iz sredstev proračuna se financirajo javne službe s katerimi se zagotavljajo javne dobrine, katerih 
uporabniki niso določljivi ali katerih uporaba ni izmerljiva. Lahko se financirajo iz proračunskih sredstev, ki 
se zbirajo na podlagi posebej sprejetih odlokov. 

VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

20. člen 

Do sprejetja odlokov iz 3. člena tega odloka, se za ureditev zadev, ki niso urejene s tem odlokom, 
uporabljajo določbe predpisov, izdanih na podlagi 41. člena zakona o komunalnih dejavnostih (Uradni list 
SRS, št. 8/82) oziroma določbe drugih predpisov, če niso v nasprotju s tem odlokom. 

21. člen 

Do ustrezne zakonske ureditve razmejitve financiranja obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb med 
državo in občino, se za proračunsko financiranje obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb uporabljajo 
določbe veljavnih predpisov. 

22. člen 

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
 
 
Št. 503/96 
Velike Lašče, dne 29. marca 1996. 

Predsednik 
    Občinskega sveta 
    občine Velike Lašče
    Peter Indihar l. r.  
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Uradni list RS 30/2001 z dne 26. 4. 2001 
 
1886.  Odlok o čiščenju in odvajanju odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Velike 
Lašče, stran 3348. 

Na podlagi 7. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 26. člena zakona 
o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93 in 1/96), 21. in 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list 
RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00), 3. in 25. člena zakona o prekrških (Uradni 
list SRS, št. 25/83, 42/85, 47/87, Uradni list RS, št. 50/90, 10/91, 13/99, 31/00), 3. in 4. člena odloka o 
gospodarskih javnih službah v Občini Velike Lašče (Uradni list RS, št. 21/96) ter 15. člena statuta Občine 
Velike Lašče (Uradni list RS, št. 15/99) je Občinski svet občine Velike Lašče na 16. redni seji dne 6. 4. 
2001 sprejel 

O D L O K 
o čiščenju in odvajanju odpadnih in padavinskih voda na območju Občine 

Velike Lašče 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 

Odlok določa pogoje in način odvajanja odpadnih in padavinskih voda, gospodarjenje z objekti in 
napravami, ki služijo odvajanju in čiščenju odpadnih in padavinskih voda iz naselij in posameznih objektov, 
priključenih na javno kanalizacijsko omrežje (v nadaljevanju: javna kanalizacija) ter pravice in obveznosti 
upravljalcev in uporabnikov teh objektov in naprav. 

2. člen 

Upravljalec objektov in naprav za odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda, ki služijo enemu 
ali več naselij v Občini Velike Lašče je pooblaščen izvajalec javne službe za odvajanje in čiščenje 
odpadnih in padavinskih voda, ki mora biti tehnično opremljen in strokovno usposobljen za opravljanje te 
dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: upravljalec). 

3. člen 

Uporabnik javne kanalizacije je vsaka fizična ali pravna oseba, ki stalno ali občasno odvaja odpadne in 
padavinske vode v javno kanalizacijo (v nadaljnjem besedilu: uporabnik). 

4. člen 

Javna kanalizacija je kanalizacijsko omrežje s pripadajočimi objekti in napravami, ki služijo odvajanju in 
čiščenju odpadne in padavinske vode in je v upravljanju upravljalca. 

5. člen 

Upravljalec je dolžan v roku 12 mesecev po uveljavitvi tega odloka predložiti Občinskemu svetu občine 
Velike Lašče v obravnavo in sprejem pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi objektov in naprav za odvajanje 
odpadnih in padavinskih voda. 
    Pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi objektov in naprav določa podrobnejša navodila in tehnične 
normative za gradnjo, priključevanje, uporabo in vzdrževanje javne kanalizacije z namenom, da se poenoti 
izvedba in doseže zanesljivo delovanje. 

II. OBJEKTI IN NAPRAVE UPORABNIKOV IN UPRAVLJALCEV 
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6. člen 

Objekti in naprave, za katere je odgovoren uporabnik so: 
    – vertikalna in horizontalna kanalizacija v objektu, 
    – naprave za akumulacijo, prečrpavanje, čiščenje in nevtralizacijo odpadnih voda, 
    – dvoriščna kanalizacija, 
    – spojni kanal z revizijskim jaškom, kontrolni jašek na spojnem kanalu, 
    – lokalne čistilne naprave industrijskih objektov ali obrtnih delavnic, 
    – kanalski priključek od zbirnega jaška do iztoka v javno kanalizacijo – hišni priključek. 

7. člen 

Individualni objekti in naprave za čiščenje odpadnih voda v naseljih, kjer ni javne kanalizacije, so 
greznice. Za gradnjo greznice si je uporabnik oziroma investitor dolžan pridobiti dovoljenje upravne enote. 
Dovoljenje izda upravni organ v skladu s pogoji soglasja pristojne inšpekcije. 

8. člen 

Pri gradnji in vzdrževanju greznic je treba upoštevati: 
    a) za objekte brez tekoče vode 500 l/osebo oziroma minimalno 3000 l, 
    – greznica mora imeti dve celici, 
    – greznico se prazni najmanj enkrat letno; 
    b) za objekte s tekočo vodo: 
    – pri dimenzioniranju je treba upoštevati dnevno porabo 150 l/osebo, 
    – koristno prostornino 3000 l/osebo, oziroma minimalno prostornino 6000 l in mora imeti 2 celici, 
    – greznico je treba prazniti najmanj enkrat na leto, oziroma ko je zapolnjeno 2/3 koristne prostornine 
greznice, 
    – pri praznjenju greznice je potrebno pustiti 1/6 vsebine. 
    Padavinske vode ne smejo biti speljane v greznico. 

9. člen 

Na območjih, kjer je možna ogroženost obstoječih ali potencialnih vodnih virov, ni dovoljena gradnja 
pretočnih greznic. Obstoječe pretočne greznice v teh območjih je potrebno prazniti v skladu s pogoji 
soglasja zdravstvene inšpekcije. 
    Praznjenje pretočnih greznic v teh območjih opravlja po potrebi in v smislu soglasja zdravstvene 
inšpekcije uporabnik oziroma upravljalec, slednji po predhodnem naročilu uporabnika. 

10. člen 

Za zbiranje odpadne vode in živalskih iztrebkov iz živinskih hlevov je uporabnik dolžan zgraditi gnojišče 
in gnojnično jamo ali zbiralnik za gnojevko pri hlevih na izplakovanje. Ti objekti morajo biti dimenzionirani 
glede na število glav živine in izdelani vodotesno. 
    Gnojišče mora biti obvezno odvodnjavano v gnojnično jamo in ne sme imeti odvoda v javno kanalizacijo, 
cestno kanalizacijo oziroma na površino. 

11. člen 

Pri dimenzioniranju gnojišča in gnojnične jame je treba upoštevati naslednje: 
    – 2 m2 gnojnične plošče na glavo velike živine in 2 m3 gnojnične jame na glavo velike živine, 
    – 6 m3 do 8 m3 zbiralnika za gnojevko na glavo velike živine. 

12. člen 

Odpadne vode iz gnojničnih jam in zbiralnikov za gnojevko ter odpadke iz gnojišč se odvaža na 
kmetijske površine po potrebi oziroma najmanj dvakrat letno. 

13. člen 



LIMNOS-APLIKATIVNA EKOLOGIJA 
 
 

Operativni program odvajanja in čiščenja  
komunalnih odpadnih voda v Občini Velike Lašče     179

Za meteorno kanalizacijo, ki služi za odvodnjavanje voda iz cestnih površin, je odgovoren upravljalec 
oziroma vzdrževalec ceste. 

14. člen 

Objekti in naprave, za katere je odgovoren upravljalec, so: 
    – zbirni kanali z revizijskimi jaški, 
    – razbremenilniki visokih voda, 
    – zadrževalni bazeni visokih voda, 
    – črpališča in prečrpavališča odpadnih in drugih voda, 
    – čistilne naprave za čiščenje odpadnih voda in 
    – drugi objekti in naprave, ki so potrebni za normalno obratovanje javne kanalizacije in so v pravilniku 
upravljalca opredeljeni kot objekti in naprave upravljalca. 

III. POGOJI ZA PRIKLJUČITEV NA JAVNO KANALIZACIJO 

15. člen 

V naseljih, kjer obstaja javna kanalizacija, je nanjo, če je to tehnično izvedljivo, obvezna priključitev vseh 
objektov, ki proizvajajo odpadne vode. V primeru naselja, kjer je javna kanalizacija in priključitev nanjo ni 
tehnično izvedljiva, je uporabnik dolžan do zgraditve javne kanalizacije interno omrežje za odpadne vode 
zaključiti z vodotesno greznico. Greznico prazni pooblaščeni izvajalec po predhodnem naročilu uporabnika 
(pogodba). 
    Po izgradnji nove kanalizacije so se v roku šest mesecev po pridobitvi uporabnega dovoljenja nanjo 
dolžni priključiti vsi objekti iz prvega odstavka tega člena. Stroški za vsako priključitev na javno kanalizacijo 
bremenijo uporabnika. 

16. člen 

Za priključitev na javno kanalizacijo mora uporabnik pridobiti soglasje upravljalca za vse posege ter 
spremembe namembnosti objektov ali dela objektov, ki vplivajo na povečanje odpadnih voda in 
spremembe kvalitete odpadnih voda. Prav tako mora uporabnik pridobiti soglasje upravljalca ob priključitvi 
obstoječega objekta na javno kanalizacijo. 
    Splošne pogoje za priključitev na javno kanalizacijsko omrežje predpiše upravljalec s pravilnikom o 
tehnični izvedbi in uporabi objektov in naprav za odvajanje odpadnih in padavinskih voda. 

17. člen 

V soglasju za priključitev objekta na kanalizacijsko omrežje mora upravljalec določiti: 
    – minimalni odmik novogradnje od kanalizacijskega omrežja, 
    – traso, globine in preseke priključitvenih cevi, 
    – lokacijo, obliko in velikost zbirnega kanalskega jaška pred priključkom oziroma po priključku hišne ali 
skupinske kanalizacije na javno kanalizacijo, 
    – pogoje zunanje ureditve objektov na mestih, kjer je predvidena trasa kanalizacijskega priključka, 
    – pogoje za priključitev industrijskih oziroma tehnoloških vod, 
    – pogoje za križanje podzemnih vodov s kanalizacijskim omrežjem, 
    – posebne pogoje. 

18. člen 

Upravljalec je dolžan izdati soglasje za priključek na javno kanalizacijo, če uporabnik ob vlogi predloži 
ustrezno dokumentacijo, če to dopušča prepustnost omrežja in če so izpolnjeni vsi drugi tehnični pogoji, ki 
so navedeni v pravilniku o tehnični izvedbi in uporabi objektov in naprav za odvodnjavanje odpadnih 
padavinskih voda. Soglasje se izda v roku 30 dni. 
    Upravljalec je dolžan dovoliti priključitev na javno kanalizacijo, ko je uporabnik izpolnil vse pogoje, 
določene v soglasju in poravnal predpisano priključno takso. 
    Priključitev na javno kanalizacijo sme izvesti upravljalec oziroma strokovno usposobljeni in registrirani 
izvajalec pod strokovnim nadzorom, ki ga zagotovi upravljalec. 
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19. člen 

Vsa vzdrževalna in obnovitvena dela na javni kanalizaciji izvaja upravljalec ali od njega pooblaščena 
organizacija ali oseba. 
    S hišno kanalizacijo in hišnim priključkom gospodari uporabnik, ki je dolžan vzdrževati priključek v 
brezhibnem stanju. 

IV. PREVZEM OBJEKTOV IN NAPRAV JAVNE KANALIZACIJE V UPRAVLJANJE 

Pri tehničnem pregledu objektov in naprav za odvajanje odpadnih in padavinskih voda, ki ga predpiše 
upravni organ, upravljalec preveri ali so izpolnjeni vsi pogoji oziroma določila tega odloka in pravilnika o 
tehnični izvedbi in uporabi objektov in naprav. 
    Če pri gradnji niso bili upoštevani vsi zahtevani pogoji, upravljalec ne prevzame objektov in naprav v 
upravljanje, dokler niso odpravljene vse pomankljivosti. 
    Po opravljenem tehničnem pregledu in izdanem uporabnem dovoljenju, upravljalec prevzame objekte in 
naprave za odvajanje odpadnih in padavinskih voda v upravljanje. 

V. PLAČILO KANALŠČINE 

20. člen 

Uporabniki javne kanalizacije so dolžni redno plačevati stroške uporabe kanalizacije oziroma odvajanja 
voda in stroške čiščenja odpadnih voda od dneva priključitve na javno kanalizacijo oziroma čistilno 
napravo. Cene so diferencirane in se določajo za gospodinjstvo in gospodarstvo v skladu s faktorjem 
onesnaženosti, ki je določen v pravilniku o tehnični izvedbi in uporabi objektov in naprav za odvajanje 
odpadnih padavinskih voda. Za posamezni objekt se kanalščina plačuje po isti tarifi kot vodarina. 
    Osnova za zaračunavanje stroškov za odvajanje voda in za čiščenje odpadnih voda je količina 
porabljene pitne vode iz javnega vodovoda, ki je evidentirana preko vodomernih mest ter stopnja 
onesnaženosti odpadne vode, ki se določi s pravilnikom. 

21. člen 

Višino prispevka za odvajanje in čiščenje odpadne vode določi izvajalec v soglasju z Občinskim svetom 
občine Velike Lašče ter v skladu z veljavnimi predpisi o cenah. 

VI. OBVEZNOSTI UPRAVLJALCA IN UPORABNIKOV 

22. člen 

Naloge upravljalca so: 
    – redno vzdrževanje objektov in naprav, tako da je uporabnikom omogočeno redno odvajanje odpadnih 
voda, 
    – obnavljati dotrajano omrežje ter dotrajane dele objektov in naprav, 
    – poskrbeti za ustrezno zavarovanje objektov in naprav, 
    – skrbeti za razvoj dejavnosti ter pravočasno pripravo planskih dokumentov za dejavnost, in sicer za 
enostavno in razširjeno reprodukcijo, 
    – objekte in naprave vzdrževati v skladu s sprejetimi pravilniki, poslovniki ter ostalimi predpisi, 
    – izdajati uporabnikom ustrezna soglasja in jim omogočiti priključitev. 

23. člen 

Obveznosti uporabnika javne kanalizacije: 
    – vzdrževanje hišne kanalizacije, hišnega priključka ter naprav za predčiščenje, tako da bo iztok 
izpolnjeval pogoje iz soglasja, 
    – uporabnik je dolžan upravljalca obvestiti o poškodbah na objektih, s katerimi gospodari sam ter takoj 
ukrepati, da ne bo nastala škoda na objektih javne kanalizacije. 
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    V primeru, da nastane na objektih in napravah javne kanalizacije škoda zaradi nepravilnega ravnanja 
uporabnika, je ta dolžan upravljalcu poravnati stroške odprave. 

24. člen 

Uporabnikom ni dovoljeno odvajati v javno kanalizacijo: 
    – odpadne vode iz greznic in hlevov, 
    – odpadne vode, ki vsebujejo koncentrirane kisline ali alkalije, 
    – vode, pomešane s tekočimi gorivi, olji, mazivi, 
    – vode, ki bi kvarno vplivale na material, iz katerega so grajeni kanali, 
    – povzročiteljev nalezljivih bolezni ali drugih snovi, ki škodljivo vplivajo na zdravje, 
    – radioaktivne snovi, 
    – snovi, ki razvijajo strupene ali eksplozivne pline, 
    – gnoj, pepel, kosti, mavec, cement, usnje, pesek, konzerve, steklo ali druge podobne materiale, 
    – industrijsko odpadno vodo, ki ima temperaturo nad 30 stopinj Celzija, 
    – druge snovi, ki kvarno vplivajo na javno kanalizacijo in jih določi upravljalec v pravilniku o tehnični 
izvedbi in uporabi objektov in naprav, 
    – druge snovi, ki kvarno vplivajo na vodno floro in favno. 
    Vse odpadne vode, ki brez predčiščenja ne ustrezajo pogojem upravljalca glede izpusta, mora 
uporabnik pred spuščanjem v javno kanalizacijo očistiti oziroma nevtralizirati v internih čistilnih napravah, ki 
jih je dolžan sam zgraditi in redno vzdrževati. Pred pričetkom gradnje mora pridobiti soglasje upravljalca 
javne kanalizacije. Upravljalec ima pravico in dolžnost kontrolirati čistilne naprave, ki služijo kot 
predčiščenje na stroške uporabnika. 

25. člen 

Upravljalec ima pravico odpovedati uporabnikom odvajanje in čiščenje odpadnih voda v naslednjih 
primerih: 
    – če se objekt poruši, 
    – če izpust ne izpolnjuje pogojev iz soglasja, 
    – če stanje uporabnikovih objektov ogroža življenje in zdravje ljudi, 
    – če uporabnik z odpadno vodo odvaja v kanalizacijo snovi, navedene v 24. členu, 
    – če uporabnik ni poravnal storitve. 
    Uporabnik je dolžan poravnati izvajalcu stroške prekinitve in ponovne priključitve, kakor tudi nastalo 
škodo na objektih in napravah javne kanalizacije in čistilne naprave, ki nastane zaradi izpusta škodljivih 
snovi v javni kanal. 

VII. ZAGOTAVLJANJE OBRATOVANJA, VZDRŽEVANJA IN NADZORA JAVNE IN OSTALE 
KANALIZACIJE 

26. člen 

Upravljalec ima pravico dostopa do vseh kanalizacijskih objektov in naprav zaradi njihovega 
vzdrževanja, zaradi meritev ter snemanj, zaznamovanj in podobno, ne glede na to, kdo je imetnik pravice 
uporabe, lastnik ali upravljalec tega objekta, oziroma naprave ali zemljišča, na katerem se nahajajo 
kanalizacijski objekti in naprave. Upravljalec je dolžan škodo na zemljišču, ki bi nastala zaradi vzdrževanja 
kanalizacijskih objektov in naprav, poravnati. Škodo oceni sodni cenilec ustrezne stroke. 
    Upravljalec ima pravico kontrolirati vse kanalizacijske objekte in naprave ter čistilne naprave in druge 
naprave, ki so priključene na javno kanalizacijo, čeprav po določilih tega odloka ne spadajo pod javno 
kanalizacijo. 

27. člen 

Vsakdo, ki povzroči materialno škodo na kanalizacijskem omrežju ter na objektih in napravah ali ki 
povzroči škodo zaradi škodljivih odplak, jo je dolžan povrniti. 

28. člen 
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Upravljalec je dolžan skrbeti za nemoteno obratovanje, vzdrževanje in nadzor koriščenja javne 
kanalizacije. Nadzor koriščenja javne kanalizacije lahko obsega tudi občasne preglede obratovanja in 
vzdrževanja notranje kanalizacije. O obratovanju, vzdrževanju in nadzoru objektov in naprav se mora voditi 
poseben dnevnik. 

VIII. KAZENSKE DOLOČBE 

29. člen 

Z denarno kaznijo 100.000 SIT se kaznuje za prekršek upravljalec, če: 
    – ne opravlja obveznosti iz 22. člena odloka, 
    – ne dovoli priključitve na javno kanalizacijo iz 18. člena, 
    – ne sprejme pravilnika v smislu 5. člena. 
    Z denarno kaznijo 50.000 SIT se kaznuje odgovorna oseba upravljalca, ki ravna v nasprotju za določili 
tega odloka. 

30. člen 

Z denarno kaznijo 150.000 SIT se kaznuje za prekršek pravna ali fizična oseba, ki je nosilec dejavnosti, 
če: 
    – odvaja v javno kanalizacijo vode v nasprotju z določili odloka, 
    – ne gospodari z objekti in napravami tako, da je omogočeno normalno odvajanje odpadnih in 
padavinskih voda, 
    – za gradnjo greznice ne pridobi ustreznega dovoljenja pristojnega državnega organa, 
    – spelje odtok iz greznice v površinsko vodo, 
    – ne uredi obveznega odvodnjavanja gnojišča v gnojnično jamo, 
    – ne odvaža gnojevke in odpadkov iz gnojišč v roku iz 8. člena oziroma jih odvaža na nekmetijske 
površine, 
    – izvede priključek na javno kanalizacijo brez soglasja upravljalca v nasprotju z izdanim soglasjem 
oziroma ne priključi objekta na javno kanalizacijo, pa so za to izpolnjeni pogoji, 
    – ne izvede hišnega priključka na javno kanalizacijo v roku 6 mesecev po izgradnji javne kanalizacije iz 
15. člena, 
    – upravljalcu ne predloži analize iztoka, 
    – v javno kanalizacijo odvaja nedovoljene snovi 
    – ne poravna upravljalcu stoškov prekinitve in ponovne priključitve na javno kanalizacijo. 
    Z denarno kaznijo 50.000 SIT se kaznuje za prekršek odgovorna oseba pravne osebe, ki ravna v 
nasprotju z določili tega odloka. 

31. člen 

Z denarno kaznijo 30.000 SIT se kaznuje posameznik, ki ravna v nasprotju z določili tega odloka. 

32. člen 

Nadzor nad izvajanjem tega odloka izvaja komunalni redar in druge pristojne inšpekcijske službe. 

33. člen 

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS. 
 
 
Št. 810/01 
Velike Lašče, dne 6. aprila 2001. 

Župan 
    Občine Velike Lašče 
    Anton Zakrajšek, univ. dipl. inž. l. r. 
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