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1. UVOD 
 

1.1 Namen in cilj lokacijske preveritve 
 
Lokacijska preveritev se nanaša, skladno s 128.člena ZUreP-2, na določanje obsega 
stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi. Določi se natančna velikost stavbnega zemljišča 
pri posamični poselitvi za namen izvajanja gradnje. 
 
Lokacijska preveritev se nanaša na preoblikovanje in širitev območja posamične poselitve (A), 
parcele ali deli parcel št. *112, 1184/11, 1185/2, 1755, 1184/10 v k. o. 1716 Ulaka. Stavbno 
zemljišče se preoblikuje in razširi na kmetijsko zemljišče, na parceli št. *112 k. o. 1716 Ulaka 
v skladu z ZUreP-2. Investitor želi na obravnavanem območju zgraditi stanovanjsko stavbo.  
 
Investitor z lokacijsko preveritvijo predlaga, da se za izpolnitev investicijske namere za 
gradnjo omogoči preoblikovanje in povečanje stavbnega zemljišča.  
 

1.2 Območje obdelave 
 
1.2.1 Širše območje 
 
Območje leži v zahodnem delu občine Velike Lašče, v katastrski občini Ulaka.  
 

 
Slika 1: Prikaz širšega območja, parcela*112 k.o. Ulaka je označena z modro barvo (vir: Atlas okolja) 
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1.2.2 Ožje območje 
 
Ožje območje zajema parcele ali dele parcel številka *112, 1184/11, 1185/2, 1755, 1184/10 k. 
o. 1716 Ulaka, ki je delno stavbno zemljišče v razpršeni poselitvi (A) in delno kmetijsko 
zemljišče K1. 
 

 
Slika 2: Prikaz ožjega območja – označena je parcela št. *112 k.o. Ulka (vir: Atlas okolja) 
 

1.3 Opis obstoječega stanja 
 
1.3.1 Fizične lastnosti, dejanska in namenska raba zemljišča 
 
Obravnavano območje se nahaja v dolinskem delu na zahodu občine. Teren je raven. Ob 
jugozahodnem robu parcele teče sonaravno urejen vodotok - potok Veliki graben, ki je 
poganjal mlin, ki pa ga je zaradi dotrajanosti stavbe bilo potrebno porušiti. Porušen je bil z 
načrtom rušitve leta 2019. 
 

 
Slika 3: letalski posnetek porušenega objekta, vir: arhiv lastnika 
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Slika 4: Prikaz terena na topografski karti, vir: https://www.geoprostor.net/piso/  
 
Dejanska in namenska raba zemljišča parcele številka *112, k. o. 1716 Ulaka, na kateri je 
predvideno preoblikovanje in širitev stavbnega zemljišča: 
DEJANSKA RABA: kmetijska zemljišča brez trajnih nasadov, kmetijska zemljišča brez trajnih 
nasadov in tloris stavbe, kmetijska zemljišča brez trajnih nasadov in vodna zemljišča;  
NAMENSKA RABA: površine razpršene poselitve, najboljša kmetijska zemljišča K1, bonitetne 
točke 7.  
 
1.3.2 Gospodarska javna infrastruktura 
 
Območje je komunalno opremljeno. Na parceli so priključki na javni vodovod, električno 
omrežje in TK omrežje. Za odvajanje fekalnih vod je predvidena mala čistilna naprava.  
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Slika 5: Prikaz komunalne in energetske infrastrukture (izvleček iz DGD) 
 
 
Iz jugovzhodne strani je do območja urejen obstoječ dovoz, ki se navezuje na občinsko cesto 
št. 954641. 

 
Slika 6: Prometni dostop (izvleček iz DGD) 
 

 
 
1.4 Varovana območja in omejitve (iz javno dostopnih virov) 

 
1.4.1 Območje varstva vodnih virov  
 
Območje se nahaja izven vodovarstvenih območij. 
 
1.4.2 Varstvo kulturne dediščine  
 
Območje se nahaja v vplivnem območju dediščine.  
 
1.4.3 Ohranjanje narave 
 
Zemljišče se nahaja v območju Natura 2000 in ekološko pomembnem območju. 
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Slika 7: Prikaz območja Natura 2000,                    Slika 8: Prikaz ekološko pomembnega območja 
vir: Atlas okolja                                                       vir: Atlas okolja 
                                                                      
 
 
1.4.4 Poplavne nevarnosti, erozijsko območje  
 
Poplavne nevarnosti 
Porušen objekt je bil lociran ob potok, kjer je razred srednje poplavne nevarnosti. Zaradi tega 
je predvidena gradnja novega objekta na severovzhodnem delu zemljišča. 
Del zemljišča, kjer je predvidena gradnja, se nahaja v območju razreda majhne poplavne 
nevarnosti. 
 
Erozijsko območje 
Za severovzhodni del zemljišča, kjer je predvidena gradnja, veljajo običajni zaščitni ukrepi. 
V delu ob potoku so zahtevni zaščitni ukrepi. 
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Slika 9: Prikaz območja poplavne nevarnosti (izvleček iz DGD) 
 

 
 
Slika 10: Erozijska območja – z modro barvo je označena obravnavana parcela  
(vir: https://www.geoprostor.net/piso/  



 
Lokacijska preveritev  

 

Št. projekta: 2021-LP-084  10 
 

2. UTEMELJITEV 
 
 2.1 Pravni temelj 
 
Pravne podlage za predmetno lokacijsko preveritev : 

- ZUreP-2 – 127., 128., 131. 132. in 133. člen, ki določajo namen lokacijske preveritve, 
določanje obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi, postopek, stroške, 
posledice in veljavnost lokacijske preveritve, 

- Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Velike Lašče (Uradno glasilo Občine  
      Velike Lašče, številka 7/13) 
 

2.1.1 ZUreP-2 
 
Pravna podlaga za izvedbo lokacijske preveritve je ZUreP-2 in sicer 127., 128., 131., 132. in 
133. člen, ki določajo namen lokacijske preveritve, določanje obsega stavbnega zemljišča pri 
posamični poselitvi, postopek in stroške ter posledice in veljavnost lokacijske preveritve. 
 
Ne glede na postopke sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta, 128.člen 
ZUreP – 2 omogoča, da se preveri investicijska namera za gradnjo in ustvari primerna pravna  
podlaga, ki omogoča povečanje ali zmanjšanje velikosti ali preoblikovanje stavbnega zemljišča 
pri posamični poselitvi glede na obseg, ki je kot izvoren določen v veljavnem OPN.  
 
Občina lahko na ta način omogoči izvedbo določenih gradbenih namer pri posamični poselitvi, 
ki niso načrtovane z OPN ali OPPN in se pojavijo kasneje po sprejemu teh aktov ter omogočajo 
hitrejše prilagajanje na potrebe v prostoru in ohranjanje posamične poselitve. 
 
Lokacijska preveritev se ne more uporabljati za namen manjšega širjenja posamične poselitve, 
če občina nima sprejetega OPN, ali prostorskega akta, ki se po predhodnih določbah šteje za 
OPN. 
 
Izvorno določen obseg stavbnega zemljišča predstavlja začetno stanje, katerega se ob 
zapisanem pogoju lahko poveča ali zmanjša ali preoblikuje. Poseg ni vezan na območja 
zemljiških parcel, ampak na območje posamične poselitve, ki pa nujno ne sovpada z območji 
zemljiških parcel. 
 
Z lokacijsko preveritvijo se lahko velikost stavbnega zemljišča, kot je določena v OPN, poveča 
ali zmanjša za največ 20%, vendar povečanje ne sme preseči 600 m2, glede na izvorno  
določen obseg stavbnega zemljišča v OPN, ne glede na število izvedenih lokacijskih 
preveritev. 
 
Spremembe območja posamične poselitve, ki nastanejo zaradi postopkov lokacijskih 
preveritev, občina ob naslednjih spremembah in dopolnitvah ustrezno povzame v OPN. 
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2.1.2 Občinski prostorski načrt 
 
Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Velike Lašče (Uradno glasilo Občine Velike 
Lašče, številka 7/13). 
 
 
Opis skladnosti s strateškimi izhodišči občine:  
 

21. člen 
(razpršena poselitev) 

 
(1) Na območjih razpršene poselitve se obstoječe gradnje ohranjajo, oblikovno in funkcionalno nadgrajujejo ter 
komunalno opremijo. 
(2) Območja razpršene poselitve, ki kot avtohtoni poselitveni vzorec prispevajo k prepoznavnosti ali ohranjenosti 
kulturne krajine, se ohranjajo in varujejo z obnovo, prenovo oziroma spremenjeno rabo obstoječih, zakonito 
zgrajenih objektov; 
z nadomestno gradnjo zakonito zgrajenih objektov ter z novogradnjami, če gre za funkcionalno zaokrožitev 
komunalno opremljenih zemljišč. 
(3) Pri načrtovanju objektov je potrebno upoštevati vzorec obstoječe razporeditve objektov, velikost objektov ter s 
tem ohranjati in razvijati kulturno krajino. 
 
Na območju obravnavane razpršene poselitve je v preteklosti stal ob potoku podolgovat objekt 
razvitega tlorisa. S postavitvijo podobnega novega objekta, vendar izven poplavnega območja, 
pomeni to oživitev območja razpršene poselitve, pomeni prenovo in ohranitev poselitvenega 
vzorca območja.  
 

34. člen 
(usmeritve za določitev prostorsko izvedbenih pogojev) 

 
(1) V pretežno urbaniziranem območju ob državni cesti Škofljica–Kočevje prevladuje stanovanjska dejavnost. 
Območja naselij so namenjena prepletu centralnih in stanovanjskih dejavnosti z ločenimi območji za gospodarske 
dejavnosti. Opremljanje z gospodarsko javno infrastrukturo se rešuje v manjših sistemih, ki združujejo nekaj naselij, 
v ostalih območjih pa se opremljanje z gospodarsko javno infrastrukturo (vodovod, odvajanje odpadnih voda) rešuje 
v okviru posameznih naselij. 
(2) V osrednjem gričevnatem kmetijskem območju prevladujejo naselja pretežno ruralnega značaja z 
razpoznavnimi tradicionalnimi vzorci pozidave, ki se jih ohranja tudi v prihodnje. V dolinskem delu se z gradnjo 
zunaj poplavnih območij zagotavlja varstvo pred poplavami, hkrati pa ohranja značilen vzorec naselij na robu dolin. 
(3) Kjer je mogoče, se opremljanje z gospodarsko javno infrastrukturo rešuje v skupnem sistemu, za več naselij 
skupaj. Posamezni komunalni vodi se dograjujejo. V ostalih delih se opremljanje z gospodarsko javno infrastrukturo 
(vodovod, odvajanje odpadnih voda) rešuje v okviru posameznih naselij. 
(4) Na območjih obremenjenih s hrupom (predvsem ob glavni cesti in regionalnih cestah) je potrebno zagotoviti 
protihrupne ukrepe. 
 
Obravnavano območje se nahaja v dolinskem delu, predvidena gradnja je umaknjena v 
območje razreda majhne poplavne nevarnosti. Z novogradnjo se ohranja značilni vzorec 
poselitve na robu doline. 
 
Predviden poseg je skladen s strateškimi izhodišči občine. 
 
 
Opis skladnosti z izvedbenim delom občinskega prostorskega načrta: 
 
Skladno z OPN se obravnavano območje nahaja v enoti urejanja prostora z oznako UL -4 s  
podrobno namensko rabo A – površine razpršene poselitve, kjer veljajo naslednji posebni 
izvedbeni pogoji: 
 

41. člen 
(vrste dopustnih gradenj) 

 
(1) Če ta odlok ali drug predpis ne določa drugače, so na celotnem območju občine Velike Lašče v zvezi z 
dopustnimi objekti in ureditvami dopustne naslednje vrste gradenj:  
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– gradnja novega objekta, 
– dozidava ali nadzidava k obstoječemu zakonito zgrajenemu objektu, 
– rekonstrukcija, 
– vzdrževanje objekta, 
– odstranitev objekta. 
 
(2) Gradnje novih stavb, dozidave, nadzidave in rekonstrukcije objektov so dovoljene le na komunalno opremljenih 
stavbnih zemljiščih, ki imajo zagotovljeno vsaj minimalno komunalno oskrbo, opredeljeno v drugem odstavku 50. 
člena tega odloka. Rekonstrukcija objekta, dozidava, nadzidava in vzdrževanje objekta so dopustni samo za 
zakonito zgrajene objekte. Na zakonito zgrajenih objektih, ki po namembnosti niso skladni z namensko rabo enote 
urejanja, so dopustna vzdrževalna dela, odstranitev objektov in sprememba namembnosti, ki 
mora biti skladna z namensko rabo enote urejanja prostora. 
 
Predvidena je gradnja novega objekta na komunalno opremljenem zemljišču, kar je skladno z 
41. členom odloka. 

 
48.čelen 

(tipologija objektov) 
 
Preglednica 4: Objekti glede na tip zazidave 
 
Oznaka tipa objekta: AE 
Tip objekta oziroma zazidave: nizki prostostoječi objekti. 
Opis tipa objekta oziroma zazidave: 
- Prostostoječa stavba, ki se z nobeno stranico v medsebojnem razmaku vsaj 4 m ne stika s sosednjimi stavbami, 
višinski gabarit do 3 etaže (P + 1 + M). 
- Eno- oziroma dvostanovanjska stavba (prostostoječa stavba, ki se z nobeno stranico v medsebojnem razmaku 
vsaj 4 m ne stika s sosednjimi stavbami, višinski gabarit do 3 etaže  
(P + 1 + M) razmerje 1 : 1,4. 
- Vile so lahko svojstveno oblikovane. 
Oblikovanje strehe: 
– Dovoljene so dvokapnice z naklonom v smeri daljše stranice, naklon od 30° do 45°. 
– Smer slemena mora biti vzporedna z daljšo stranico. 
– Večkapne (štirikapne) strehe so dovoljene v primeru, kadar je smiselno optično zmanjšanje volumna stavbe, 
kadar to zahteva lokacija (npr. vogalna stavba, ipd.). 
– Izjemoma se dovolijo ravne strehe, če se pri objektu uporabijo tradicionalni volumni, a le do višine  
P + 1 (tlorisni in višinski gabarit) in tradicionalni fasadni materiali (omet, les, opeka, avtohtoni kamen). 
– Dovoljeni so čopi. 
– Postavitev sončnih elektrarn in kolektorjev na strehah objektov ni dovoljeno postavljati tako, da segajo nad 
slemena streh. Postavitev mora biti usklajena z naklonom strehe, lahko pa so tudi sestavni del strehe. 
– Na strehah je dovoljena uporaba frčad, strešnih oken in zatrepov v skupni velikosti največ 20 % celotne površine 
strehe. Strešine frčad ne smejo biti višje od osnovne strehe in morajo imeti enak naklon kot osnovna streha. 
-Kritine morajo biti v temnih odtenkih opečnate, rdeče, rjave, sive in črne barve ter poljubne obdelave. Kritina ne 
sme biti trajno bleščeča. 
– Dovoljene so enokapne in ravne strehe ter dvokapne in večkapne strehe na nezahtevnih in enostavnih objektih. 
– Fotovoltaične celice na kulturnih spomenikih niso dopustne, na enotah kulturne dediščine pa izjemoma, če se na 
podlagi predhodne strokovne presoje izkaže, da bi bilo to sprejemljivo. 
 
Oznaka tipa objekta: D 
Tip objekta oziroma zazidave: nizki podolgovati objekti z dvokapno streho. 
Opis tipa objekta oziroma zazidave:  
-prosto stoječa stavba podolgovatega tlorisa - razmerja 1 : 1,7 in stavbnega volumna; 
– eno- oziroma dvostanovanjska stavba (prosto stoječa stavba podolgovatega tlorisa – razmerja 1 : 1,7 in stavbnega 
volumna; 
– višinski gabarit do 2 etaži (P + M). 
Oblikovanje strehe: 
-Dovoljene so dvokapnice z naklonom v smeri daljše stranice, naklon od 30° do 45°. 
– Smer slemena mora biti vzporedna z daljšo stranico. 
– Večkapne (štirikapne) strehe so dovoljene v primeru, kadar je smiselno optično zmanjšanje volumna stavbe, 
kadar to zahteva lokacija (npr. vogalna stavba, ipd.). 
– Dovoljeni so čopi. 
– Sončnih elektrarn in kolektorjev na strehah objektov ni dovoljeno postavljati tako, da segajo nad slemena streh. 
Postavitev mora biti usklajena z naklonom strehe, lahko pa so tudi sestavni del strehe. 
– Na strehah je dovoljena uporaba frčad, strešnih oken in zatrepov v skupni velikosti največ 20 % celotne površine 
strehe. Strešine frčad ne smejo biti višje od osnovne strehe in morajo imeti enak naklon kot 
osnovna streha.  
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Kritine morajo biti v temnih odtenkih opečnate, rdeče, rjave, sive in črne barve ter poljubne obdelave. Kritina ne 
sme biti trajno bleščeča. 
– Dovoljene so enokapne in ravne strehe ter dvokapne in večkapne strehe na nezahtevnih in enostavnih objektih. 
 
Predvidena je gradnja enostanovanjske podolgovate stavbe, etažnosti P+M. Streha bo 
dvokapna, naklona 45°, sleme bo vzporedno z daljšo stranico, kritina bo temna. Tipologija 
objekta je skladna s PIP iz 48. člena odloka.  
 

50. člen 
(splošni prostorski izvedbeni pogoji za gradnjo, dimenzioniranje in urejanje parkirnih mest in garaž) 

 
(1) Na vseh zemljiščih, namenjenih gradnji, je potrebno poleg števila parkirnih mest, določenih po normativih v 
Preglednici 5, za objekte oziroma dejavnosti zagotoviti še najmanj 20 % dodatnih parkirnih mest za kolesa in druga 
enosledna vozila, vendar ne manj kot 2 parkirni mesti, ki morajo biti zaščitena 
pred vremenskimi vplivi. Enako velja za parkiranje na javnih površinah. 
 
Preglednica 5: Parkirni normativi 
DEJAVNOST OZ. NAMENSKA RABA:     ŠTEVILO PARKIRNIH MEST: 
Stanovanja in bivanje:       
enostanovanjske stavbe in 
dvostanovanjske stavbe (AE, BE, D)    2 parkirni mesti na stanovanje 
 
Zaradi odmika objekta izven meje priobalnega zemljišča, je edina prava lokacija za ureditev 
števila parkirnih mest in manipulacije ob obstoječi dovozni poti. Zaradi tega se v tem delu 
predlaga razširitev stavbnega zemljišča, kar omogoča ureditev dveh parkirnih mest za 
avtomobile, dveh parkirnih mest za kolesa in druga enosledna vozila ter manipulacijske 
površine, kar je skladno z zahtevami iz 50. člena odloka. 
 

53. člen 
(obveznost gradnje na komunalno opremljenih stavbnih zemljiščih) 

 
(1) Stavbno zemljišče v posamezni enoti urejanja se šteje za opremljeno: 
– če je v tej enoti urejanja zgrajena in predana v upravljanje komunalna oprema ter objekti in omrežja 
druge gospodarske javne infrastrukture, ki so določeni v prostorskem aktu občine, ali 
– če je v prostorskem aktu občine predvidena komunalna oprema ter objekti in omrežja druge gospodarske javne 
infrastrukture, vključene v občinski načrt razvojnih programov v okviru občinskega proračuna za tekoče ali naslednje 
leto. 
(2) Gradnja stavb je dovoljena na opremljenih stavbnih zemljiščih. 
 

54. člen 
(predpisana obvezna gospodarska javna infrastruktura) 

 
(1) Obvezna gospodarska javna infrastruktura so: 
– objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb varstva okolja po 
predpisih, ki urejajo varstvo okolja; 
– objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje izbirni lokalnih gospodarskih javnih služb po predpisih, ki urejajo 
energetiko, na območjih, kjer je priključitev obvezna; 
– objekti grajenega javnega dobra, in sicer: občinske ceste, javna parkirišča in druge javne površine. 
(2) Stavbna zemljišča za gradnjo stavb so komunalno opremljena, ko je komunalna infrastruktura, ki zagotavlja 
najmanj oskrbo s pitno vodo in energijo, odvajanje odplak in odstranjevanje odpadkov ter dostop na javno cesto, 
zgrajena in predana v upravljanje izvajalcu javne službe pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja za osnovno stavbo. 
(3) Investitor lahko zagotovi predpisano komunalno opremo objektov tudi na način, ki ga prostorski akt ali drug 
predpis ne določa, če gre za način oskrbe, ki sledi napredku tehnike in nima negativnih vplivov na okolje in z njim 
soglaša pristojna služba občine. 
 

55.člen 
(obveznost priključevanja na komunalno opremo) 

 
(1) V posameznih enotah urejanja je obveznost priključevanja že zgrajenih objektov na komunalno opremo sledeča: 
– obvezna priključitev na vodovodno omrežje, kjer je vodovodno omrežje že zgrajeno; 
– obvezna priključitev na vodovodno omrežje, takoj ko bo vodovodno omrežje zgrajeno in bo taka priključitev 
omogočena; 
– obvezna priključitev na kanalizacijsko omrežje, kjer je kanalizacijsko omrežje že zgrajeno; 
– obvezna priključitev na kanalizacijsko omrežje, takoj ko bo kanalizacijsko omrežje zgrajeno in bo taka priključitev 
omogočena;  
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– obvezna priključitev na individualne sisteme odvajanja in čiščenja odpadne vode (male čistilne naprave), kjer 
kanalizacijskega omrežja ne bo potrebno zgraditi, glede na merila in določila nacionalnega Operativnega programa 
odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode; 
– obvezna priključitev na zgrajeno elektroenergetsko omrežje. 
(2) Pri priključevanju na kanalizacijsko omrežje je potrebno upoštevati določila sprejetega občinskega operativnega 
programa iz četrtega odstavka 16. člena tega odloka. 
 
Stavbno zemljišče na obravnavani EUP je komunalno opremljeno. Na parceli so priključki na 
javni vodovod, električno omrežje in TK omrežje. Za odvajanje fekalnih vod je predvidena mala 
čistilna naprava do izgradnje kanalizacije. S tem so obveznosti, ki izhajajo iz 53., 54., in 55. 
člena odloka izpolnjene.  
 

72. člen 
(naravni spomeniki, naravne vrednote in varovana območja narave) 

 
(1) Območja naravnih vrednot, ekološko pomembnih območij, posebnih varstvenih območij in potencialnih posebnih 
varstvenih območij so prikazana v Prikazu stanja. 
(2) Pri načrtovanju gradenj in ureditev se upoštevajo usmeritve, izhodišča in pogoji za varstvo naravnih vrednot, 
ekološko pomembnih območij, posebnih varstvenih območij, potencialnih posebnih varstvenih območij in 
zavarovanih območij, navedenih v citiranih naravovarstvenih smernicah. 
(3) Če se izdeluje projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja na območju, ki se ureja s tem prostorskim načrtom 
in je gradnja predvidena na območju naravne vrednote, zavarovanem območju ali območju biotske raznovrstnosti, 
je potrebno pred začetkom izdelave projekta pridobiti naravovarstvene pogoje ter k projektnim rešitvam 
naravovarstveno soglasje, in sicer za tista območja oziroma za tiste vrste posegov, za katere je to določeno v 
citiranih smernicah. 
 
Pred izdelavo projekta so bili pridobljeni naravovarstveni pogoji za gradnjo.  
 

76. člen 
(varstvo voda) 

 
(1) Vsi vodotoki in stoječe vode imajo 5-metrski pas priobalnega zemljišča. V območju priobalnega zemljišča je 
prepovedano graditi kakršne koli objekte, ograje, naprave, ki bi preprečevali dostop do vode. Prav tako so 
prepovedani posegi, ki bi spreminjali obstoječi vodni režim (zajezitve, brvi s podporo v strugi, zoževanje pretoka 
ipd.). Prepovedano je odstranjevanje obvodne vegetacije. 
(2) Priobalno zemljišče se ugotavlja za vse vodotoke, tudi za potoke in vodne jarke, ki niso vrisani v kopije katastra, 
ter za vodotoke v ceveh. 
(3) Kadar vodotok ni vrisan na karti katastra oziroma je njegov potek prikazan linijsko, se meje vodnega zemljišča 
določi na osnovi predpisa, ki določa način določanja meje vodnega zemljišča tekočih voda in v sodelovanju s 
pristojnim organom za vodno gospodarstvo. 
(4) Dopustne posege v priobalno in vodno zemljišče določa zakon, ki ureja vode. Na priobalnem zemljišču vodotoka 
mora biti omogočen dostop in vzdrževanje vodotoka z uporabo naravnih materialov. Ureditve vodotokov in 
hudournikov so dopustne predvsem z uporabo naravnih materialov. 
 
Predviden objekt bo lociran izven priobalnega pasu. Zaradi tega se predlaga izvzem dela 
stavbnega zemljišča, ki je zajeto v priobalni pas in prestavitev le tega na vzhodno stran parcele 
ob dovozno pot. V priobalnem pasu ne bo z ničemer preprečen dostop do vode, kar je skladno 
z zahtevami iz 76. člena odloka. 
 

102. člen 
(posebni prostorski izvedbeni pogoji za gradnjo na površinah razpršene poselitve) 

 
(1) Na območjih podrobnejše namenske rabe »A – površine razpršene poselitve« veljajo naslednji posebni 
prostorski izvedbeni pogoji: 
 
1 Vrste posegov v prostor in njihova namembnost 
 
1.1 Osnovna dejavnost 
So namenjena bivanju s spremljajočimi dejavnostmi, ki služijo tem območjem. 
 
1.2.Spremljajoče dejavnosti 
Kmetijske dejavnosti, drobna obrt in nekatere poslovno storitvene dejavnosti. 
 
1.3.Izključujoče dejavnosti  
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Proizvodne dejavnosti, promet in skladiščenje, trgovina na debelo. 
 
1.4 Dopustne gradnje in druga dela 
Dopustne so novogradnje, spremembe namembnosti, odstranitev objekta, rekonstrukcija, dozidave in nadzidave 
obstoječih objektov. Dovoljena je tudi gradnja gospodarske javne infrastrukture. 
 
1.5 Vrsta objektov 
 
Zahtevni, manj zahtevni: 
– 11100 enostanovanjske stavbe, 
– 11210 dvostanovanjske stavbe, 
– 12711 stavbe za rastlinsko pridelavo, 
– 12713 stavbe za spravilo pridelka, 
– 12712 stavbe za rejo živali, 
– 12714 druge nestanovanjske kmetijske stavbe, 
– 12510 industrijske stavbe (obrtne delavnice – do 200 m2 bruto tlorisne površine), 
– 24110 športna igrišča. 
 
Nezahtevni: 
1. vsi objekti za lastne potrebe; 
2. pomožni kmetijsko-gozdarski objekti; 
3. začasni objekti, namenjeni sezonski turistčeni ponudbi ali prireditvam; 
4. ograje, nižje od 2,2 metra; 
5. økarpe in podporni zidovi, če njihova višina ne presega 1,5 m; 
6. pomožni infrastrukturni objekti z izjemo baznih postaj; 
7. spominska obeležja; 
8. objekt za telekomunikacijsko opremo. 
 
Enostavni objekti: 
a) objekti za lastne potrebe; 
b) pomožni kmetijsko-gozdarski objekti; 
c) pomožni infrastrukturni objekti: 
1. pomožni cestni objekti, 
2. pomožni energetski objekti, 
3. pomožni komunalni objekti, 
4. pomožni objekti za spremljanje stanja okolja. 
č) vadbeni objekti: le igrišče za šport in rekreacijo na prostem, kolesarska steza, sprehajalna pot; 
d) spominska obeležja; 
e) urbana oprema z izjemo objektov za oglaševanje. 
 
Nezahtevni in enostavni objekti ne smejo imeti samostojnih priključkov na objekte gospodarske javne infrastrukture, 
ampak pa so lahko priključeni le na obstoječe priključke. Na zemljišču je dovoljeno postaviti največ tri enostavne ali 
nezahtevne objekte. Ograje so lahko samo lesene, 
žičnate ali kamnite. 
 
2 Velikost in zmogljivost objektov 
 
2.1 Velikost in zmogljivost objektov 
Višina objektov: 
Višina stanovanjskih objektov: 
– tip AE: največ P + 1 + M ali v celoti vkopana klet (K + P + 1 + M), kota pritličja pri vhodu ne sme biti višja od 30 
cm nad terenom, kolenčni zid ne sme biti višji od 150 cm, kota slemena je do 11,5 m; če je objekt na strmem terenu, 
je pritličje lahko do treh strani vkopano v zemljo; 
– tip D: do P + M; kota slemena je do 8,60 m; 
– tip C: kmetijsko-gospodarski objekti – višina P + 1 do 13,00 m. 
 
3 Oblika objektov 
 
3.1 Tip zazidave 
AE, D, C 
 
3.2 Oblikovanje objektov 
Skladno s tipologijo objektov določeno v 48. členu tega odloka. 
Enostavni in nezahtevni objekti morajo biti oblikovani skladno z oblikovanjem osnovnega objekta. Površina 
pomožnega objekta (ali skupine pripadajočih pomožnih objektov) ne sme presegati 30 % površine osnovnega 
objekta. 
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3.3 Velikost in urejanje zelenih površin 
/ 
 
4 Raba energije 
 
4.1 Energetska učinkovitost 
V stavbah se mora zagotavljati najmanj 25 % moči za gretje, prezračevanje, hlajenje in toplo pitno vodo, z 
obnovljivimi viri energije, in sicer z aktivno uporabo enega vira ali več virov v lastnih napravah, ki jih predstavljajo:  
toplota okolja, sončno obsevanje, biomasa, geotermalna energija in energija vetra, ali predviden priključek na 
naprave za pridobivanje toplote ali hlada iz obnovljivih virov energije zunaj stavbe. 
 
Skladno s 102. členom odloka je dopustna novogradnja enostanovanjskih stavb za namen 
bivanja. Višina slemena bo 6,2 m kar je manj od dopustne višine 8,6 m, etažnost bo P+M. 
Streha bo dvokapna, naklona 45°, sleme bo vzporedno z daljšo stranico, kritina bo temna. 
Tipologija objekta je skladna s PIP iz 48. člena odloka. Predvidena je energetsko varčna 
gradnja stavbe.  
 

2.2 Predhodno izvedene lokacijske preveritve 
 
Izvorno območje lokacijske preveritve še ni bilo vključeno v postopek lokacijske preveritve za 
določanje obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi. 
 

2.3 Navedba katastrskih občin in parcelnih številk, ki so povezane z območjem 
lokacijske preveritve 

 
Lokacijska preveritev se nanaša na širitev in preoblikovanje območja posamične poselitve (A) 
v EUP UL 4, ki je kot izvorno območje prikazano v grafičnem delu LP.  
 
Številke parcel, ki so povezane z območjem lokacijske preveritve, so *112 1184/11, 1185/2, 
1755, 1184/10, k. o. 1716-Ulaka. Del je v območju posamične poselitve (A), del je najboljše 
kmetijsko zemljišče z boniteto 7. Na parceli št. *112 k.o. Ulaka je predvidena prestavitev dela 
stavbnega zemljišča in ob enem njegova širitev.  
 

 
Slika 11: Pregledna karta na DOF z označeno parcelo *112 k. o. 1716 Ulaka, na kater je predvideno preoblikovanje 
in širitev stavbnega  zemljišča  
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2.4 Navedba namena v skladu s 127. členom ZUreP-2, za katerega se predlaga 
izvedba lokacijske preveritve 

 
Namen lokacijske preveritve je, da se za izvajanje gradnje prilagodi in določi natančna oblika 
ter velikost območja stavbnih zemljišč na posamični poselitvi v skladu s prvo alinejo 127. člena 
ZUreP-2. 
 

2.5 Seznam dodatne dokumentacije, ki je bila uporabljena pri izdelavi elaborata 
 
Pri izdelavi elaborata lokacijske preveritve je bila uporabljena sledeča razpoložljiva 
dokumentacija: 

- Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Velike Lašče (Uradno glasilo 
Občine Velike Lašče, številka 7/13); 

- RS Ministrstvo za okolje in prostor – Priporočila za izvajanje lokacijske preveritve; 
- RS Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano – Splošne smernice s 

področja varovanja kmetijskih zemljišč; 
-    Izvleček iz DGD dokumentacije;  
-    Geodetski načrt. 
 
2.6 Seznam podatkovnih virov 
 

Prostorski informacijski sistem: dostop do podatkov o prostorskih aktih, MOP: 
- https://dokumenti-pis.mop.gov.si/javno/veljavni/  
E-geodetski podatki, GURS: 
- http://egp.gu.gov.si/egp/ 
Prostorski informacijski sistem občin: Občina Velike Lašče 
- https:/ /www.geoprostor.net/ 
- http://gis.arso.gov.si/atlasokolja/  
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3. PODROBNA UTEMELJITEV NAMENA LOKACIJSKE PREVERITVE 
 

3.1 Navedba podatkov o obravnavanem območju posamične poselitve 
 
Obravnavano območje posamične poselitve (izvorno območje lokacijske preveritve) 
predstavlja, skladno z OPN, stavbno zemljišče razpršene poselitve z oznako UL 4, podrobne 
namenske rabe A, površine 938,59 m2, parcelne številke *112, 1184/11, 1185/2, 1755, 1184/10 
k. o. 1716 Ulaka. 
 

 
 
Slika 12 : Prikaz izvornega območja lokacijske preveritve na zemljiškokatastrskem prikazu in DOF-u 
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3.2 Grafični izsek območja, ki dokazuje, da gre za posamično poselitev ali za 
namensko rabo, ki šteje kot posamična poselitev v skladu z 280. členom 
ZUreP-2 

 
Iz kartografskega dela OPN je razvidno, da gre za posamično poselitev z oznako UL 4 (PNRP 
je A). 
 

 

 
Slika 13: izsek iz kartografskega dela OPN-namenska raba (Vir: https://dokumenti-pis.mop.gov.si/javno/veljavni/) 

 
3.3 Opis predlagane spremembe območja posamične poselitve 

 
Na obravnavani parceli namerava lastnik zgraditi enostanovanjsko stavbo. Parcela je delno 
stavbno zemljišče, na severozahodni strani, proti jugovzhodu je kmetijsko zemljišče. V delu, 
kjer je stavbno zemljišče, se parcela naslanja na vodno zemljišče (potok Veliki graben). V 
preteklosti je ob potoku stal mlin, ki je bil zaradi dotrajanosti porušen. Ta del parcele je v 
območju priobalnega pasu in v razredu srednje poplavne nevarnosti. Zaradi tega je predvidena 
gradnja stavbe proti severovzhodni parcelni meji, oziroma meji stavbnega in kmetijskega 
zemljišča, izven priobalnega zemljišča in v delu, kjer je razred majhne poplavne nevarnosti.  
Za ureditev parkirnih mest za avtomobile, kolesa in motorna kolesa v skladu z OPN, je edina 
možna površina na delu parcele ob obstoječi dovozni poti, ki pa je kmetijsko zemljišče. 
Predlaga se preoblikovanje stavbnega zemljišča tako, da se stavbno zemljišče, ki je v območju 
priobalnega pasu, prenese na kmetijsko zemljišče ob dovozni poti in hkrati se v tem delu 
stavbno zemljišče tudi poveča za manj kot 20%.   
 
Predvideno preoblikovanje in širitev stavbnega zemljišča: 
del stavbnega zemljišča (A) na parcel št. *112 k. o. 1716 Ulaka se izvzame v površini 216,40 
m2 in prenese na jugovzhodni del iste parcele, na kmetijsko zemljišče K1 ter poveča za 
površino 166,37 m2, kar zanaša 17,7% povečanja glede na izvorno območje. Izvorno območje 
lokacijske preveritve predstavlja, skladno z OPN, stavbno zemljišče razpršene poselitve z 
oznako UL 4, podrobne namenske rabe A, površine 938,59 m2. 
Nova površina izvornega območja je 1104,96 m2. 
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Slika14: Prikaz izvornega območja s preoblikovanjem in širitvijo območja posamične poselitve ter novega območja 
posamične poselitve na izseku iz OPN 
 
Načrtovana ureditev je prikazana na sliki 15. Gradnja upošteva določila PIP Občinskega 
prostorskega načrta, kar je obrazloženo v poglavju 2.1.2. 
 

 
Slika 15: Prikaz območja LP z načrtovano ureditvijo v prostoru. S puščico je označen dovoz oziroma dostop z 
obstoječe kategorizirane občinske ceste preko obstoječega priključka.  



 
Lokacijska preveritev  

 

Št. projekta: 2021-LP-084  21 
 

3.4 Utemeljitev upoštevanja izpolnjevanja pogojev glede upoštevanja fizičnih  
lastnosti zemljišča in določb iz 31. člena ZUreP-2 

 
3.4.1 Fizične lastnosti zemljišča: 
 
Območje posamične poselitve se nahaja v dolini, na ravnem terenu.  
Poplavne nevarnosti 
Del zemljišča ob potoku je v razredu srednje poplavne nevarnosti. Zaradi tega je predvidena 
gradnja novega objekta na severovzhodnem delu zemljišča, v območju razreda majhne 
poplavne nevarnosti. 
Erozijsko območje 
V delu ob potoku so zahtevni zaščitni ukrepi. Za severovzhodni del zemljišča, kjer je 
predvidena gradnja, veljajo običajni zaščitni ukrepi. 
Posega se izven območij varstva vodnih virov in izven območij kompleksnih kmetijskih zemljišč 
z visokim pridelovalnim potencialom oziroma zemljišč na katerih bi bile izvedene agrarne 
operacije. Območje je dostopno iz obstoječe občinske ceste.  
Z lociranjem stavbe na severovzhodni del parcele, je gradnja možna brez večjih tehničnih 
omejitev. S tem se stavba umakne v območje razreda majhne poplavne nevarnosti in omogoči 
zadosten umik od vodnega zemljišča. Iz jugovzhodne strani je do območja urejen obstoječ 
dovoz, ki se navezuje na občinsko cesto št. 954641. 
 
Širitev stavbnega zemljišča posamične poselitve upošteva fizične lastnosti zemljišča. 
 
3.4.2 Širitev obstoječe dejavnosti: 
 
Skladno z OPN Občine Velike Lašče se na površinah razpršene poselitve bivanje uvršča med 
osnovne dejavnosti. 
Med ostalim je na površinah PNRP z oznako A dovoljena gradnja stanovanjskih stavb.  
 
Širitev stavbnega zemljišča ohranja, oziroma obnavlja obstoječo dejavnost bivanja. 
 
3.4.3 Ohranjanje obstoječega arhitekturnega in tipološkega vzorca: 
 
Površine z oznako A so površine razpršene poselitve z avtohtonim poselitvenim vzorcem v 
krajini, nizke gostote pozidave, s pojavi samotnih kmetij, zaselkov, razdrobljenih, razpršenih, 
raztresenih, razpostavljenih in razloženih naselij ter drugih oblik strnjenih manjših naselij 
(manjša gručasta naselja). 
 
V skladu z 31. členom ZUreP-2 ohranjanje posamične poselitve pomeni ohranjanje 
prepoznavnega vzpostavljenega tipološkega vzorca posamične poselitve na način, da nove 
površine stavbnih zemljišč ne presežejo obsega obstoječih.  
 
Na območju obravnavane razpršene poselitve je v preteklosti stal ob potoku podolgovat objekt 
razvitega tlorisa. S postavitvijo podobnega novega objekta, vendar izven poplavnega območja, 
pomeni to oživitev območja razpršene poselitve, pomeni prenovo in ohranitev poselitvenega 
vzorca območja. Nova površina stavbnega zemljišča ne bo presegla obstoječega. 
 
Ohranjanje obstoječega arhitekturnega vzorca se pri načrtovanju zagotavlja skozi upoštevanje 
v odloku o OPN določenih pogojev glede oblikovanja objektov. Tipologija objekta je skladno z 
določili iz 48. člena odloka. Skladnost gradnje s PIP na tem območju je obrazložena v poglavju 
2.1.2. 
 
S tem se ohranja obstoječi arhitekturni in tipološki vzorec posamične poselitve v širšem 
prostoru.  
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3.4.4 Ustrezna komunalna opremljenost posamične poselitve: 
 
Območje je komunalno opremljeno. Na parceli so priključki na javni vodovod, električno 
omrežje in TK omrežje. Za odvajanje fekalnih vod je predvidena mala čistilna naprava. 
Iz jugovzhodne strani je do območja urejen obstoječ dovoz, ki se navezuje na občinsko cesto 
št. 954641. 
 
Območje je ustrezno komunalno opremljeno, za predviden objekt so zagotovljeni 
samostojni priključki na GJI.  
 
3.4.5 Vpliv na okolje na obstoječo posamično poselitev: 
 
Načrtuje se gradnja stanovanjskega objekta, za katerega po veljavni okoljski zakonodaji ni 
potrebno izvesti presoje vplivov na okolje. 
Predviden poseg bo izveden v skladu z varstvenimi režimi. Pri načrtovanju in izvedbi bodo 
upoštevani vsi prostorski izvedbeni pogoji iz Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine 
Velike Lašče in pravni režimi, ki so bili upoštevani pri njegovi izdelavi. 
Zrak: 
Pri izdelavi dokumentacije je potrebno upoštevati določila veljavnih predpisov, ogrevanje 
objektov bo urejeno skladno z njimi.  
Hrup: 
Skladno z Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju, se območje nahaja v III. 
območju. Širitev obstoječe dejavnosti ne bo povzročala dodatnega hrupa v okolju. 
 
Načrtuje se izven varstva vodnih virov, stavba bo locirana na zemljišče, kjer je majhna 
poplavna nevarnost in običajni zaščitni ukrepi pred erozijo.  
 
S predvideno širitvijo obstoječe dejavnosti se vpliv na okolje in na obstoječo 
posamično poselitev ne bo bistveno povečal ali povzročal dodatnih negativnih vplivov 
na okolje. 
 
3.4.6 Skladnost investicijske namere s pravnimi režimi in varstvenimi usmeritvami: 
 
Predvidene ureditve se načrtujejo izven zavarovanih območij kulturne dediščine, izven območij 
kmetijskih zemljišč na katerih so bile izvedene agrarne operacije. Nahaja se v območju Natura 
2000 in ekološko pomembnem območju za kar so pridobljeni naravovarstveni pogoji, ki bodo 
pri gradnji upoštevani. Zemljišče se nahaja izven območja vodnih virov. Gradnja je predvidena 
izven območja priobalnega zemljišča. Stavba bo locirana na zemljišče, kjer je majhna poplavna 
nevarnost in običajni zaščitni ukrepi pred erozijo. Gradnja je predvidena na območju, kjer je 
teren raven in je gradnja možna brez večjih tehničnih omejitev. 
 
Iz navedenega izhaja, da je ureditev skladna s pravnimi režimi in varstvenimi 
usmeritvami. 
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4. GRAFIČNI DEL ELABORATA LOKACIJSKE PREVERITVE – PRILOGA NA CD 
 (Priporočila za izvajanje lokacijske preveritve) 
 

4.1 Območje lokacijske preveritve 
 

Vektorski podatek je v D96/TM in vsebuje naslednje opisne podatke: 
 

ATRIBUT FORMAT 

ZAPISA 

  OPIS 

FID 1 2 3 Enolični identifikator 

območja 

TIP 2 1 1 Tip preoblikovanja 

območja:  

1 - širitev; 2 - izvzem 

POV 216,40m² 216,40m² 166,37m² Površina območja v m2 

 
4.2 Izvorno območje lokacijske preveritve 

 
Podatek o izvornem območju LP je prevzet iz podatka o namenski rabi prostora iz veljavnega 
prostorskega plana Občine Velike Lašče objavljenega na spletnem portalu ( leta 2013): 
https://dokumenti-pis.mop.gov.si/ (v koordinatnem sistemu D96/TM). Vektorski podatek o 
izvornem območju vsebuje naslednje opisne podatke: 
 

ATRIBUT FORMAT 

ZAPISA 

OPIS 

FID 1 Enolični identifikator območja 

PNRP_ID 1110 Šifra namenske rabe iz šifranta namenske rabe določena v skladu s tehničnimi 

pravili za pripravo občinskih prostorskih aktov v digitalni obliki 

EUP_OZN UL-4 Oznaka enote urejanja prostora 

POV 938,59m2 Površina območja v m2 

 
4.3 Izsek iz zemljiškokatastrskega prikaza za parcele na območju lokacijske 
preveritve 

 
Podatek zemljiškokatastrskega prikaza za parcele na območju LP je bil pridobljen s strani 
GURS (D96/TM), marec 2020, in se ga ni spreminjalo. 
 
Zemljiškokatastrski prikaz: 
 
Zemljiškokatastrski prikaz, ki je bil uporabljen pri izdelavi Elaborata lokacijske preveritve, je bil 
privzet od Geodetske uprave RS s stanjem podatka na dan marec 2020. Na izvornem območju 
in na območju lokacijske preveritve natančnost posameznih parcelnih mej s strani Geodetske 
uprave RS ni določena, določen je rang natančnosti zemljiškokatastrskega načrta 70.  
 
V fazi izdelave geodetskega načrta za izdelavo projektne dokumentacije DGD se bo ugotovil 
točen položaj mej z ureditvijo mej. 
 

4.4 Grafične priloge  
 
1. Prikaz izvornega območja LP in povečanja območja posamične poselitve na izseku iz 

občinskega prostorskega načrta M1:1000 
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2. Prikaz novega območja posamične poselitve na izseku iz občinskega prostorskega 
načrta M1:1000 

3. Izsek iz zemljiškokatastrskega prikaza (GURS, marec 2020) za parcele na območju 
LP in prikaz pravnih režimov na območju LP M1:1000 

4. Prikaz območja LP z načrtovano ureditvijo v prostoru M1:1000 
 
 
5. PRILOGE 
 
5.1 Geodetski načrt, izdelal AVANT GEO d.o.o., Žlebič 52, 1310 Ribnica, pooblaščen inženir 
Roman Češarek, inž. geod., IZS Geo 0153 
 
 




