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Legenda kratic:  

- EUP: enota urejanja prostora 
- OPN: Ob inski prostorski na rt  
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1. UVODNA OBRAZLOŽITEV  

1.1 NAMEN LOKACIJSKE PREVERITVE IN SKLADNOST S STRATEŠKIMI IZHODIŠ I 
OB INE VELIKE LAŠ E 

 

Namen lokacijske preveritve 

Elaborat lokacijske preveritve je izdelan z namenom natan ne dolo itve obsega stavbnega zemljiš a na 
obmo ju posami ne poselitve, ki je v veljavnem Ob inskem prostorskem na rtu ob ine Velike Laš e (v 
nadaljevanju OPN) dolo eno s podrobnejšo namensko rabo prostora A (površine razpršene poselitve). 
Obmo je se nanaša na enoto urejanja prostora (EUP) SE-25, kot je dolo ena v OPN ob ine Velike Laš e. Na 
obravnavanem obmo ju doslej še ni bila izvedena nobena lokacijska preveritev.  

Izvedba lokacijske preveritve se predlaga skladno s 128. lenom Zakona o urejanju prostora-ZUreP-2 (Uradni 
list RS, št. 61/17).  

Stavbno zemljiš e se dolo i na na in, da se na obmo ju jugozahodno od obstoje ega stavbnega zemljiš a 
stavbno zemljiš e pove a, na vzhodnem delu EUP SE-25, pa se zaradi neprimernega terena za gradnjo 
predlaga minimalni izvzem stavbnega zemljiš a.  

 

Skladnost s strateškimi izhodiš i Ob ine Velike Laš e 

Na obravnavanem obmo ju so po namenski rabi prostora dolo ene površine razpršene poselitve. 21. len 
odloka o  OPN (razpršena poselitev) navaja, da se obmo ja  razpršene  poselitve,  ki  kot  avtohtoni  poselitveni  
vzorec  prispevajo k prepoznavnosti  ali  ohranjenosti  kulturne  krajine,  ohranja  in  varuje  z  obnovo,  prenovo 
oziroma spremenjeno rabo obstoje ih, zakonito zgrajenih objektov; z nadomestno gradnjo zakonito zgrajenih 
objektov ter z novogradnjami, v kolikor gre za funkcionalno zaokrožitev komunalno opremljenih 
zemljiš . Pri na rtovanju objektov je potrebno upoštevati vzorec obstoje e razporeditve objektov, velikost 
objektov ter s tem ohranjati in razvijati kulturno krajino.  

V 23. lenu odloka o OPN (usmeritve glede ohranjanja poselitve) je navedeno, da se praznjenje prepre uje 
tako, da se spodbuja ohranjanje kmetijske dejavnosti in razvoj dopolnilnih dejavnosti. Odlok o OPN navaja, da 
se bodo na teh obmo jih zagotavljale zadostne površine za stanovanjsko gradnjo, zagotavljalo  se  bo  
opremljanje  z  gospodarsko  javno infrastrukturo v skladu z ob inskim programom  varstva  okolja  ter  
zadostne  površine  za  razvoj  kmetijskih  in  dopolnilnih dejavnosti  in  drugih  okoljsko  sprejemljivih  dejavnosti  
v  obsegu,  ki  je  za  ohranjanje poselitve potreben. 
---------- 
Predmetna lokacijska preveritev je skladna z zgoraj navedenimi izhodiš i, saj je namen lokacijske preveritve 
prav ta, da se omogo i funkcionalna zaokrožitev komunalno opremljenega zemljiš a za gradnjo stanovanjske 
hiše za mlado družino. Ta v obstoje i hiši, ki se nahaja v neposredni bližini in kjer biva ve  generacij, nima 
zagotovljenih ustreznih bivalnih pogojev. Ker se mlada družina ukvarja s konjerejo in ima v lasti tudi okoliška 
kmetijska zemljiš a, tako ne bo poskrbljeno le za poseljenost obmo ja z doma im prebivalstvom, temve  tudi 
za ohranitev kulturne krajine, ki je na podeželju pogosto prepuš ena stihijskemu zaraš anju kmetijskih 
zemljiš .  
 
V zvezi z vzorcem razporeditve objektov v prostor poudarjamo, da sta na mestu, kjer namerava mlada družina 
zgraditi hišo, v preteklosti že stala objekta (stanovanjska hiša in gospodarsko poslopje), kar je razvidno 
iz spodnjega katastra iz leta 1895 (vir podatka: pobudnik). Po podatkih pobudnika sta bila objekta med drugo 
svetovno vojno požgana.  
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Slika 1: Shematski prikaz obmo ja lokacijske preveritve na izseku iz veljavnega OPN ob ine Velike Laš e (vir: OPN 
Ob ine Velike Laš e) 
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Slika 2: Izsek iz katastra iz leta 1895, iz katerega je razvidno, da je na obmo ju lokacijske preveritve neko  že stal objekt 
(vir podatka: pobudnik) 

 

1.2 OPIS OBSTOJE EGA STANJA  

 

Opis obmo ja  

Obravnavana lokacija leži v hribovitem obmo ju, 6 km zahodno od Velikih Laš , ob zaselku Zgon e.  

Okoliško hribovito obmo je je posejano z manjšimi zaselki. V zaselku Zgon e, katerega del je tudi 
obravnavana lokacija, sta 2 kmetiji. Na eni izmed njih v neustreznih bivalnih razmerah biva tudi mlada družina, 
ki je podala pobudo za izvedbo lokacijske preveritve.  
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Slika 3: Prikaz razgibanega terena na obravnavanem obmo ju (vir: PISO, Lidar površje, september 2021)  

 

Varstveni režimi 

Obravnavana lokacija se nahaja znotraj ekološko pomembnega obmo ja (EPO) - Osrednje obmo je 
življenjskega prostora velikih zveri. Drugih varstvenih režimov ni evidentiranih.  

Boniteta zemljiš a, kjer je predvidena gradnja nove hiše znaša 36 (vir podatka: PISO, oktober 2021), na 
obmo ju predlaganega minimalnega izvzema pa je boniteta zemljiš a 47. Nove stavbe ni možno na rtovati na 
drugi-nekmetijski namenski rabi prostora.  
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Slika 4: EPO-Osrednje obmo je življenjskega prostora velikih zver (vir: PISO, september 2021)  

 

Obstoje a infrastruktura 

Dostop do obravnavanega obmo ja je po lokalni cesti LC 454121 Logarji-Zgon e-Naredi.  

Na obravnavani lokaciji se nahaja vodovodno omrežje, elektro omrežje ter komunikacijsko omrežje, ki se po 
potrebi zaš iti in prestavi v skladu s pogoji upravljavca infrastrukture.  
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Slika 5: Prikaz obstoje e javne infrastrukture na obravnavanem obmo ju (vir: PISO, september 2021) 
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2. OBMO JE, NA KATEREGA SE NANAŠA LOKACIJSKA PREVERITEV ZA 
DOLO ANJE OBSEGA STAVBNEGA ZEMLJIŠ A PRI POSAMI NI POSELITVI 

 

Lokacijska preveritev za dolo anje obsega stavbnega zemljiš a pri posami ni poselitvi (128. len ZureP-2) se 
nanaša na površine razpršene poselitve (A) in enoto urejanja prostora (EUP) SE-25, dolo eno v OPN ob ine 
Velike Laš e. Obmo je lokacijske preveritve zajema dele zemljiš  z naslednjimi parcelnimi številkami: 762, 61, 
756/1 in 757, vse k.o. Selo pri Robu.  

Velikost izvorno dolo enega stavbnega zemljiš a, ki sovpada z EUP SE-25 je 3748,34 m2, pri emer zavzema 
površina namenske rabe prostora A-površine razpršene poselitve 3481,78 m2, površina namenske rabe 
prostora PC-površine cest pa 266,56 m2. 

3. PREDLOG DOLO ANJA STAVBNEGA ZEMLJIŠ A PRI POSAMI NI POSELITVI  

Na obmo ju posami ne poselitve se izvorno stavbno zemljiš e preoblikuje tako, da se: 

- na vzhodnem delu izvorno dolo enega stavbnega zemljiš a, kjer teren ni primeren za gradnjo, stavbno 
zemljiš e izvzame v minimalni velikosti 37,4 m2,   

- površina izvzetega stavbnega zemljiš a nadomesti jugozahodno od obstoje ega stavbnega zemljiš a. 
Hkrati se na tem obmo ju stavbno zemljiš e tudi pove a za 599,36 m2, kar v skladu s 128. lenom 
ZUreP-2 predstavlja 17,21 % pove anje izvornega stavbnega zemljiš a (upoštevajo  le izvorno stavbno 
zemljiš e z namensko rabo A) oz. 15,99 % (upoštevajo  celotno izvorno stavbno zemljiš e, sestavljeno 
iz namenskih rab prostora A in PC).  
 

Nova površina stavbnega zemljiš a (A) v EUP SE-25 tako znaša 4347,71 m2 (upoštevajo  celotno izvorno 
stavbno zemljiš e, sestavljeno iz namenskih rab prostora A in PC) oz. 4081,15 m2 (upoštevajo  namensko 
rabo prostora A).  
 

 
Slika 6: Prikaz dolo itve obsega stavbnega zemljiš a pri posami ni poselitvi 

Preoblikovanje (37,4 m2) 
stavbnega zemljiš a  

Izvzem stavbnega 
zemljiš a v velikosti 
37,4 m2 

Širitev (599,36 m2) 
stavbnega zemljiš a  
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4. UTEMELJITEV SKLADNOSTI Z DOLO BAMI ZAKONA O UREJANJU PROSTORA 
(ZUREP-2)  

 

V nadaljevanju je utemeljeno izpolnjevanje pogojev glede upoštevanja dolo b:  

-  iz 31. lena ZUreP-2 (ohranjanje posami ne poselitve) ter  

- 128. lena ZureP-2 (dolo anje obsega stavbnega zemljiš a pri posami ni poselitvi).  

 

 
– obstoje a posami na poselitev se ohranja z 
rekonstrukcijo, prizidavo in nadomestno gradnjo 
obstoje ih objektov ter gradnjo pomožnih objektov, 
dopuš a pa se tudi na rtovanje novih objektov za 
obstoje e dejavnosti (širitev obstoje ih dejavnosti) 
 
 
 
– se ohranja obstoje i arhitekturni in tipološki vzorec 
posami ne poselitve,  
 
 
 
 
 
 
 
– je obstoje a posami na poselitev ustrezno 
komunalno opremljena, dostop do javne ceste pa se 
praviloma zagotavlja preko obstoje ih dovozov, 
 
 
 
 
 
– se vpliv na okolje in na obstoje o posami no 
poselitev ne bo bistveno pove al in 
 
 
 
 
 
– so na rtovani posegi v prostor skladni s pravnimi 
režimi in varstvenimi usmeritvami. 
 
  

DA 
Na obravnavanem obmo ju so že zgrajene 
stanovanjske hiše s pripadajo imi objekti. 
Na rtovana prostorska ureditev torej predstavlja 
širitev obstoje e dejavnosti, med katere se 
uvrš a tudi bivanje.    
 
 
 
DA 
Oblikovni elementi objekta (naklon strehe, kritina, 
fasada) bodo skladni s prostorskimi izvedbenimi 
pogoji, dolo enimi v odloku o OPN ob ine Velike 
Laš e. Prostorski izvedbeni pogoji so v odloku 
dolo eni na na in, da se ohranja obstoje i 
arhitekturni in tipološki vzorec poselitve.  
 
 
DA 
Infrastruktura, na katero se priklju uje na rtovana 
stavba se nahaja v neposredni bližini (podrobneje 
je to opisano v poglavju 1.2 tega elaborata), 
znotraj obmo ja razpršene poselitve EUP SE-25.  
 
 
DA 
Gre za poseg oz. objekt (stanovanjska hiša) brez 
vplivov na okolje. Predstavlja funkcionalno 
dopolnitev obstoje e razpršene (posami ne) 
poselitve, saj gre za manjšo zaokrožitev 
obstoje ega stavbnega zemljiš a.  
 
 
DA 
Obmo je lokacijske preveritve sega v obmo je 
EPO-Osrednje obmo je življenjskega prostora 
velikih zveri, kjer so tovrstni posegi dopustni. 
Upoštevajo se morebitni pogoji zavoda za varstvo 
narave, ki sodeluje v postopku lokacijske 
preveritve.  
V zvezi z Usmeritvami s podro ja varovanja 
kmetijskih zemljiš  za pripravo lokacijskih 
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preveritev, izdal MKGP pod št. dokumenta 
35005-1/2021 z dne 11. 1. 2021 dodatno 
pojasnjujemo, da boniteta zemljiš , kjer je 
predlagana širitev stavbnega zemljiš a znaša le 
36. Širitev predstavlja zaokrožitev obstoje e 
posami ne poselitve in ne sega v strnjen 
kompleks kmetijskih zemljiš , ki tudi sicer na tem 
obmo ju nimajo visokega pridelovalnega 
potenciala. Po drugi strani se izvzem stavbnega 
zemljiš a predlaga na zemljiš u z boniteto 47 (vir 
podatka: PISO, september 2021).   
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– Pri prilagajanju in dolo anju natan ne oblike in 
velikosti obmo ja stavbnih zemljiš  na posami ni 
poselitvi se poleg dolo b 31. lena tega zakona o 
ohranjanju posami ne poselitve in prostorskih 
izvedbenih pogojev iz OPN upošteva še fizi ne 
lastnosti zemljiš a in pravne režime na tem obmo ju. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
– Z lokacijsko preveritvijo se lahko velikost 
stavbnega zemljiš a, kot je dolo ena v OPN, pove a 
ali zmanjša za najve  20 odstotkov, vendar 
pove anje ne sme prese i 600 m2 glede na izvorno 
dolo en obseg stavbnega zemljiš a v OPN, ne glede 
na število izvedenih lokacijskih preveritev. 

 

  

 
DA 
Stavbno zemljiš e se s predmetno lokacijsko 
preveritvijo dolo i na obmo ju, ki je po 
konfiguraciji terena in s funkcionalnega vidika 
najugodnejše za postavitev novega objekta. 
Stavbno zemljiš e se v minimalni velikosti 
izvzame na delu, ki za gradnjo ni primeren, zlasti 
z vidika slabe dostopnosti.  Pri dolo itvi obsega 
stavbnega zemljiš a so, poleg fizi nih lastnosti 
zemljiš a, upoštevani še pravni režimi (varstveni 
režim EPO), ki tovrstno gradnjo omogo a. 
Upoštevajo se morebitni pogoji zavoda za varstvo 
narave, ki sodeluje v postopku lokacijske 
preveritve. 
 
 
 
 
 
DA 
Glede na izvorno dolo eno stavbno zemljiš e, ki 
je velikosti 3481,78 m2, se le-to pove a za 599,36 
m2. Navedeno predstavlja 17,21% pove anje 
izvorno dolo enega stavbnega zemljiš a 
(upoštevajo  le izvorno stavbno zemljiš e z 
namensko rabo A) oz. 15,99 % (upoštevajo  
celotno izvorno stavbno zemljiš e, sestavljeno iz 
namenskih rab prostora A in PC). 
Oboje je manj od 20 % velikosti izvorno 
dolo enega stavbnega zemljiš a in manj od 600 
m2). 
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5. SEZNAM VIROV 

- namenska raba prostora (vir: Odlok o Ob inskem prostorskem na rtu ob ine Velike Laš e, Uradno 
glasilo Ob ine Velike Laš e, št. 7/2013),  

- Digitalni katastrski na rt (vir: e-podatki, Geodetska uprava Republike Slovenije, avgust 2021) 

-  PISO, prostorski informacijski sistem ob in https://www.geoprostor.net/PisoPortal/ (zajem podatkov, 
september 2021)  

6. GRAFI NI DEL 

- obmo je lokacijske preveritve v vektorski obliki (shp) 

- izvorno obmo je lokacijske preveritve (shp)  

- izsek iz zemljiško katasterskega prikaza za parcele na obmo ju lokacijske preveritve-ZKP (shp) 

- kon no obmo je namenske rabe prostora (shp) 

- grafi ni prikaz obmo ja lokacijske preveritve (TIFF, TFW in PDF) 

 


