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KAZALO VSEBINE 
 

Naslovni list                                                                                                                                                                                  2 

Kazalo vsebine                                                                                                                                                                             3 

Utemeljitev                                                                                                                                                 4 

1.1 Navedba identifikacijskih številk oz. nazivov (naziv se navede v primerih, 
kjer identifikacijska številka še ni dodeljena) povezanih veljavnih 
prostorskih aktov in potrjenih lokacijskih preveritev iz prostorskega 
informacijskega sistema za izvorno območje in območje, ki se nanaša na 
lokacijsko preveritev. 

 

1.2 Seznam zemljišč, na katere se lokacijska preveritev nanaša in zemljišč, ki 
so povezana z območjem lokacijske preveritve 

 

1.3 Seznam podatkovnih virov  

1.4 Seznam dodatne dokumentacije, ki je bila uporabljena pri izdelavi 
elaborata  

 

1.5 Navedba namena v skladu s 127. Členom ZUreP-2, za katerega se 
predlaga izvedba lokacijske preveritve 

 

 
Podrobna utemeljitev namena lokacijske preveritve               6 

2.1 Navedba podatkov o obravnavanem območju posamične poselitve  

2.2 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) 

 

2.3 Opis predlagane spremembe območja posamične poselitve  

2.4 Navedba pogojev za ohranjanje posamične poselitve iz OPN  

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

 

 
Grafični del lokacijske preveritve              13 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Elaborat lokacijske preveritve za  namen določanja obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi v EUP LU - 4 

            4 

 

 

1.1. Navedba identifikacijskih številk oz. nazivov (naziv se navede v primerih, kjer  

identifikacijska številka še ni dodeljena) povezanih veljavnih prostorskih aktov in potrjenih 

lokacijskih preveritev iz prostorskega informacijskega sistema za izvorno območje in 

območje, ki se nanaša na lokacijsko preveritev  

  

 Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Velike Lašče (Uradno glasilo Občine Velike 

Lašče, št. 7/13) - identifikacijska števila: 399. 

 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Velike 

Lašče, (Uradno glasilo Občine Velike Lašče, št. 5/16) - identifikacijska številka: 671.  

 Ugotovitveni sklep o 96. in 98. členu OPN Velike Lašče (Uradno glasilo Občine Velike Lašče, št. 

1/18) - identifikacijska številka: 834. 

 Obvezna razlaga 48. člena Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Velike Lašče 

(Uradno glasilo Občine Velike Lašče, št. 5/15). Identifikacijska številka: 560. 

 Obvezna razlaga 96. in 102. člena Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Velike 

Lašče (Uradno glasilo Občine Velike Lašče, št. 2/16). Identifikacijska številka: 617. 

 Obvezna razlaga 48. člena Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Velike Lašče 

(Uradno glasilo Občine Velike Lašče, št. 7/13, 5/15 – obvezna razlaga, 2/16 – obvezna razlaga) 

(Uradno glasilo Občine Velike Lašče, št. 6/16). Identifikacijska številka: 686. 

 Obvezna razlaga 36., 43., 46., 85. in 103. člena Odloka o občinskem prostorskem načrtu 

(Uradno glasilo občina Velike Lašče št. 7/13, 5/15 – obvezna razlaga, 2/16 – obvezna razlaga, 

6/16 – obvezna razlaga, 5/16, 1/18 – ugotovitveni sklep), (Uradno glasilo Občine Velike Lašče, 

št. 5/18). Identifikacijska številka: 905. 

 

 

1.2 Seznam zemljišč, na katere se lokacijska preveritev nanaša in zemljišč, ki so povezana z 

območjem lokacijske preveritve 

Številka k. o. Ime katastrske občine Parcelna številka 

1719 LUŽARJI 75/10, 76 

 

1 

 

UTEMELJITEV 
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Slika 1: prikaz parcel, ki so del območja lokacijske preveritve (vir: PISO) 
 

Seznam zemljišč, ki so povezana z območjem lokacijske preveritve: 

Št. k.o. Ime katastrske občine Parcelna številka 

1719 LUŽARJI 75/9, 1162/55, 1162/56, 82, 81/2, 
81/1, 83/1, 85, 86, 73, 75/5, 75/6 

 

 
Slika 2: prikaz parcel, ki so povezane z območjem lokacijske preveritve (vir: PISO) 
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1.3 Seznam podatkovnih virov 

Pri pripravi elaborata so bili uporabljeni viri: 

 Prostorski informacijski sistem: dostop do podatkov o prostorskih aktih, MOP, https://dokumenti-
pis.mop.gov.si/javno/veljavni/ 

 Prostorsko informacijski sistem občin Grosuplje: 
https://www.geoprostor.net/piso/ewmap.asp?obcina=VELIKE_LASCE  

 e-geodetski podatki, GURS: https://egp.gu.gov.si/egp/ 
 

1.4 Seznam dodatne dokumentacije, ki je bila uporabljena pri izdelavi elaborata 

Pri pripravi elaborata se je uporabila pobuda lastnika zemljišča, da se izvede LP za širitev stavbnega 

območja zemljišča s PNRP A. 

1.5 Navedba namena v skladu s 127. členom ZUreP-2, za katerega se predlaga izvedba 

lokacijske preveritve: 

 

- Določanje obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi. 

 

2.1 Navedba podatkov o obravnavanem območju posamične poselitve 

 

EUP 

Obravnavano območje se nahaja v EUP LU-4. 

 

Površina izvornega območja (EUP LU-4) znaša 12894 m2.  

 

Podrobna namenska raba izvornega območja (PNRP) je »A« - površine razpršene poselitve. 

Podrobna namenska raba območja širitve (PNRP) je »K1«- območja najboljših kmetijskih 

zemljišč. 

 

2.2 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) 

 

2 

 

PODROBNA UTEMELJITEV NAMENA LOKACIJSKE PREVERITVE 

https://dokumenti-pis.mop.gov.si/javno/veljavni/
https://dokumenti-pis.mop.gov.si/javno/veljavni/
https://egp.gu.gov.si/egp/
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Slika 3: izsek iz prostorskega akta – izvorno območje EUP LU-4 (vir: PISO). 
 

2.3 Opis predlagane spremembe območja posamične poselitve 

Investitor želi na Z izvornega območja zgraditi nov objekt. V ta namen potrebuje prilagoditev oblike 

stavbnega zemljišča s PNRP A tako, da se parceli 76 k.o. Lužarji del stavbnega zemljišča v izmeri 2241 

m2 prerazporedi na zahodni del parcele 76 k.o. Lužarji in del parcele 75/10 k.o. Lužarji.  

Površina povečanja stavbnih zemljišč znaša 0 m2.  

Velikost območja stavbnega zemljišča s PNRP A, kot je določena v OPN, v EUP LU-4, bo ostala enaka, 

tako da je končna bilanca površine spremembe = 0%.  

Skupaj s stavbnim zemljiščem se prilagodi tudi oblika EUP. 
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Slika 4: 3D prikaz območja LP. Območje širitve je očrtano z zeleno, območje izvzema pa z rdečo (vir: 
PISO) 
 

2.4 Navedba pogojev za ohranjanje posamične poselitve iz OPN 

Za obravnavano območje veljajo naslednji prostorski izvedbeni pogoji: 

(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 ohranja in varuje z obnovo, prenovo oziroma spremenjeno rabo 

obstoječih, zakonito zgrajenih objektov; z nadomestno gradnjo zakonito zgrajenih objektov ter z 

novogradnjami, v kolikor 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. 

Namenska raba (»A – površine razpršene poselitve«): 

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. 
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1.3.Izključujoče dejavnosti  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: vsi objekti za lastne potrebe pomožni kmetijsko-
gozdarski objekti; začasni objekti, namenjeni sezonski turistični 
ponudbi ali prireditvam ograje, nižje od 2,2 metra; škarpe in 
podporni zidovi, če njihova višina ne presega 1,5 m; pomožni 
infrastrukturni objekti z izjemo baznih postaj; spominska 
obeležja; objekt za telekomunikacijsko opremo; 
Enostavni objekti: objekti za lastne potrebe; pomožni 
kmetijsko-gozdarski objekti, pomožni infrastrukturni objekti: 
pomožni cestni objekti pomožni energetski objekti pomožni 
komunalni objekti pomožni objekti za spremljanje stanja okolja. 
vadbeni objekti: le igrišče za šport in rekreacijo na prostem, 
kolesarska steza, sprehajalna pot, spominska obeležja, urbana 
oprema z izjemo objektov za oglaševanje. Nezahtevni in 
enostavni objekti ne smejo imeti samostojnih priključkov na 
objekte gospodarske javne infrastrukture, pač 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 
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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. 

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 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. 

 

2.5 Utemeljitev upoštevanja izpolnjevanja pogojev glede upoštevanja fizičnih lastnosti zemljišča 

in določb iz 31. člena ZUreP-2 

Načrtovana gradnja bo sklada s prostorskimi izvedbenimi pogoji OPN. Upoštevana bodo določila glede 

namenske rabe, dopustnih vrst gradenj ter drugih posegov, dejavnosti, dopustne stopnje izkoriščenosti, 

višinskih gabaritov in oblikovanja objektov, lege objektov, velikosti zemljišča namenjenega gradnji in 

druga merila in pogoje glede na namensko rabo. 

 

Predlagana sprememba je skladna z določbami iz 31. člena ZUreP-2, saj: 

− gre za širitev obstoječe dejavnosti, 

− se ohranja obstoječi arhitekturni in tipološki vzorec, 

− je obstoječa posamična poselitev ustrezno komunalno opremljena, 

− se vpliv na okolje in na obstoječo posamično poselitev ne bo bistveno povečal in 

− je namera skladna s pravnimi režimi in varstvenimi usmeritvami. 

 

 

 DA NE Nima 
vpliva 

Občina ima sprejet OPN.    

Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Velike Lašče (Uradno glasilo Občine Velike 
Lašče 7/13, 5/16, 6/16,  5/15, 2/16, 1/18, 5/18) 

 

 DA NE Nima 
vpliva 

PNRP na območju LP je posamična poselitev oz. šteje kot 
posamična poselitev (280. člen ZUreP-2). 

   

EUP LU-4  ima določeno PNRP  »A« - površine razpršene poselitve. 
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 DA NE Nima 
vpliva 

Sprememba obsega stavbnega zemljišča ne presega 600 m2.    

Obseg stavbnega zemljišča ne presega 600 m2. Sprememba stavbnega zemljišča obsega 
natanko znaša 0 m2. Izvorno stavbno zemljišče obsega 12894 m2. 
 

 

 DA NE Nima 
vpliva 

Sprememba obsega stavbnega zemljišča ne presega 20% 
izvornega obsega. 

   

Sprememba obsega stavbnega zemljišča izvornega obsega znaša 0%. 

 

 DA NE Nima 
vpliva 

Navedene in upoštevane so predhodno izvedene LP, ki s SD-OPN 
še niso vključene v veljavni OPN. 

   

Na območju ni izvedenih LP. 
 

 

 DA NE Nima 
vpliva 

Ohranja se obstoječi arhitekturni in tipološki vzorec posamične 
poselitve. 

   

S širitvijo stavbnega zemljišča se ohranja obstoječ arhitekturni vzorec posamične poselitve. 
Prerazporeditev stavbnega bo pripomogla k boljši razporeditvi objektov, ob cesti s čimer se bo 
ohranil vzorec poselitve. Z načrtovano gradnjo se bo upoštevalo in sledilo tipološkim 
značilnostim na območju.  

 

 

 
 

DA NE Nima 
vpliva 

Obstoječa posamična poselitev je ustrezno komunalno opremljena, 
dostop do javne ceste pa se praviloma zagotavlja preko obstoječih 
dovozov. 

   

Dostop do novih zemljišč bo urejen preko obstoječega dovoza do obstoječih objektov, ki se 
priključi na lokalno cesto (šif. odseka 454061). Objekt bo priključen na GJI (vodovod, 
komunikacije, elektrovod). Predvidi se mala čistilna naprava.  
 

 

 DA NE Nima 
vpliva 

Vpliv na okolje in na obstoječo posamično poselitev se ne bo 
bistveno povečal. 

   

S predvidenim posegom ne bo prišlo do negativnih vplivov na obstoječo posamično poselitev. 
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Ohranila se bo strnjena poselitev razporejena ob cesti. Predviden objekt bo tipološko sovpadal s 
svojo neposredno okolico.   

 

  DA NE Nima 
vpliva 

Načrtovani posegi v prostor so skladni s pravnimi režimi in 
varstvenimi usmeritvami. 

   

Državni prostorski izvedbeni akti: 
Na območju ni sprejetih državnih prostorskih izvedbenih aktov. 
Natura 2000: 
Območje leži izven območij Natura 2000. 
Zavarovana območja: 
Območje leži izven zavarovanih območij. 
Ekološko pomembna območja: 
Območje se nahaja v Osrednjem območju življenjskega prostora velikih zveri (ID 80000) 
Vodovarstvena območja: 
Območje leži na vodovarstvenem območju VD Brest-1.  
Gozdni rezervati: 
Območje leži izven gozdnih rezervatov. 
Varovani gozdovi: 
Območje leži izven območij varovanih gozdov. 
Varstvo kulturne dediščine: 
Območje leži izven območij varstva kulturne dediščine. 
Varstvo pred poplavami: 
Območje leži izven poplavno ogroženih območij. 
Varstvo pred plazovi in erozijo: 
Območje ne leži na plazljivih ali erozijskih območijh. 
Varstvo pred potresi: 
Projektni pospešek (g) tal na območju znaša 0,175 
Varstvo pred hrupom: 
Stopnja varstva pred hrupom; III. 

 

 DA NE Nima 
vpliva 

Pri načrtovanih posegih so upoštevane fizične lastnosti zemljišča    

Pri načrtovanih posegih se bo upoštevalo fizične lastnosti terena. Gradnja se bo prilagajala 
obstoječemu terenu v čim večji možni meri. Bonitetna ocena kmetijskega zemljišča 75/10 in 76  
obe k.o. Lužarji znaša 29 (GURS marec 2021) 
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VSEBINA GRAFIČNEGA DELA LP PRI DOLOČANJU OBSEGA STAVBNEGA ZEMLJIŠČA 
POSAMIČNE POSELITVE 
 

1. Območje LP v vektorski obliki  
 
Podatek v D48/GK in D96/TM.  
Vektorski podatki vsebujejo naslednje opisne podatke:   
 

ATRIBUT FORMAT 
ZAPISA 

OPIS  
 

FID število Enolični identifikator območja 

TIP 1 ,2 Tip preoblikovanja območja: 1 – širitev, 2 - izvzem 

POV 580 Površina območja v m2 
 

 
Slika 5: prikaz območja LP; zeleno šrafirano območje širitve, z rdečo je šrafirano območje izvzema. 
  

 

 

GRAFIČNI DEL LOKACIJSKE PREVERITVE 
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2. Izvorno območje LP  
 
Podatek je prevzet iz podatka o enotah urejanja in namenski rabi prostora iz veljavnega OPN in 
transformiran (3TRA – Trikotniška transformacija za Slovenijo, različica 4.0) iz D48/GK v D96/TM.  
Vektorski podatki vsebujejo naslednje opisne podatke:  
 

ATRIBUT FORMAT 
ZAPISA 

OPIS  
 

FID število 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 LU-4  Oznaka enote urejanja prostora 

PEUP_OZN / Oznaka podenote urejanja prostora  

POV 12894 Površina območja v m2 

 

 
Slika 6: prikaz izvornega območja LP; očrtano z rdečo črtkano črto (EUP LU - 4). 
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3. Izsek iz zemljiškokatastrskega prikaza za parcele na območju LP  
 

 
Slika 7: izsek iz zemljiškokatastrskega prikaza (ZKP – modro) in zemljiškokatastrskega načrta (ZKN) za 
parcele na območju LP (vir: PISO).  
 

4. Grafični prikaz območja LP  
 

 Prikaz izseka iz zemljiškega katastra (ZKP/ZKN) na digitalnem ortofotu v merilu 1:1.000. 

 Prikaz izvornega območja posamične poselitve s katastrom stavb v merilu 1:1.000. 

 Prikaz spremembe območja posamične poselitve v merilu 1:1.000. 

 Prikaz varstvenih režimov v merilu 1:1.000. 
 
 

 

 

 

 


