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TEKSTUALNI DEL LP 

 
1. Uvod 

 
Elaborat lokacijske preveritve za določanje obsega stavbnih zemljišč pri posamični 
poselitvi za EUP KB-1 v Občini Vojnik (v nadaljevanju: LP) je izdelan na podlagi Zakona o 
urejanju prostora (Ur.l. RS, št. 61/2017; v nadaljevanju: ZUreP-2) ter Priporočil za izvajanje 
lokacijske preveritve (Ministrstvo za okolje in prostor; v nadaljevanju: Priporočila MOP, 
23.11.2018). 
 
LP se izdeluje za določanje obsega stavbnih zemljišč pri posamični poselitvi, kot jih 
opredeljuje Občinski prostorski načrt Občine Vojnik (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 
59/2016, 6/2017, 45/2017 in 53/2017); v nadaljevanju: OPN. 
 
LP se izdeluje za stavbna zemljišča, ki se nahajajo v enoti urejanja prostora (EUP) Koblek 
KB-1 na območju (delov) parcel št. *27/3, 405/7, 405/8, 405/9, 405/10, 405/11, 405/12, 
405/13, 405/14, 405/15, k.o. Tomaž (1064), ki se nahajajo v Občini Vojnik v naselju (po RPE) 
Koblek.  
 
S to LP se stavbna zemljišča preoblikujejo na delu parcele št. 405/13, k.o. Tomaž (1064) in 
sicer tako, da se povečajo (oz. širijo) za 497 m2. 
 
LP se izdeluje za namen določitve obsega stavbnih zemljišč pri posamični poselitvi skladno z 
128. členom ZUreP-2. S to LP se za namen izvajanja gradenj skladno s prvo alinejo 127. 
člena ZUreP-2 prilagodi in določi natančna oblika ter velikost območja stavbnih zemljišč na 
posamični poselitvi.  
 
Pobudnik te LP želi na območju, ki je v OPN opredeljeno kot »površine razpršene poselitve«, 
prilagoditi in določiti natančno obliko in velikost območja stavbnih zemljišč in sicer tako, da 
bo možna postavitev nove stanovanjske stavbe na severnem delu območja SZ. Sedanja 
oblika (velikost) SZ na parceli 405/13 namreč ob upoštevanju potrebnih odmikov od ceste in 
sosednjih zemljiščih parcel ne omogoča gradnje.  
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Slika 1: Izsek iz OPN Vojnik s prikazom namenske rabe in enot urejanja prostora (vir: iObčina) 
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2. Osnovne informacije  
 

2.1. navedba naziva veljavnega prostorskega akta: 
 
Občinski prostorski načrt Občine Vojnik (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 59/2016, 
6/2017, 45/2017 in 53/2017); v nadaljevanju: OPN. 
 

2.2. navedba potrjenih lokacijskih preveritev za izvorno območje in območje, ki se 
nanaša na LP: 
 

/ (na območju ni bila v času izdelave tega elaborata izvedena nobena lokacijska 
preveritev) 
 

2.3. navedba katastrske občine in parcelnih številk: 
 

k.o. Tomaž (1064) 
 

parc. št. izvorno območje LP 
celotne parcele ali njihovi deli 

*27/3, 405/7, 405/8, 405/9, 405/10, 405/11, 405/12, 
405/13, 405/14, 405/15 

parc. št. območje LP: 
deli parcel 

405/13         (širitev oz. povečanje SZ) 

 
 

Slika 2: Širše območje LP (vir: Google Street View) 
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2.4. seznam podatkovnih virov: 
 
OPN Vojnik 

vir: MOP, Prostorski informacijski sistem, https://dokumenti-
pis.mop.gov.si/javno/veljavni/ ˂7.9.2021˃ 

zemljiškokatastrski prikaz – ZKP, datum veljavnosti podatka: 13.6.2021  
vir: GURS, e-Geodetski podatki, http://egp.gu.gov.si/egp/login.html 
˂15.6.2021˃ 

kataster stavb, gospodarska javna infrastruktura, datum veljavnosti podatka: 13.6.2021 
vir: GURS, e-Geodetski podatki, http://egp.gu.gov.si/egp/login.html 
˂15.6.2021˃ 

dejanska raba 
vir: MKGP, evidenca Dejanska raba, 30.4.2020 

GERK, 31.7.2015: 
vir: GERK_20150731 

Karta talnih števil Slovenije, 12.5.2008 
vir: MKGP, TS_SI, http://rkg.gov.si/GERK/     

OMD območja z omejenimi dejavniki, 22.8.2011 
  vir: MKGP, OMD_20110822 
grafični podatki MKGP (GERK, raba, talno število ipd.), ˂7.9.2021˃ 

vir: javni pregledovalnik grafičnih podatkov MKGP, https://rkg.gov.si/vstop/  
 
drugi javno dostopni podatki o pravnih režimih in sprejetih državnih prostorskih aktih, 
med drugim: 
Atlas okolja: 

vir: http://gis.arso.gov.si/atlasokolja/profile.aspx?id=Atlas_Okolja_AXL@Arso 
Atlas voda: 

vir: Direkcija Republike Slovenije za vode 
https://gisportal.gov.si/portal/apps/webappviewer/index.html?id=11785b60acdf
4f599157f33aac8556a6  

  eVode, DRSV, http://www.evode.gov.si/index.php?id=104) 
kulturna dediščina: 

vir: Register kulturne dediščine (eRKD), Ministrstvo za kulturo, 
https://gisportal.gov.si/portal/apps/webappviewer/index.html?id=df5b0c8a3001
45fda417eda6b0c2b52b  

območja državnih prostorskih aktov in ukrepov:  
vir: https://dokumenti-pis.mop.gov.si/javno/veljavni/  
MOP, dpn – 10.12.2020, dpnp – 22.01.2021, zu – na dan 3.2.2021 ni začasnih 
ukrepov 

erozijska območja: 
vir: Geoportal ARSO, NUV_EROZIJSKA_OBMPolygon.shp 
http://gis.arso.gov.si/wfs_web/faces/WFSLayerExportAttSingle.jspx?uuid=%7
B8655D817-5B43-41F6-B410-44D5A3DB516F%7D# ˂16.9.2014˃ 

komunalna infrastruktura, območja varovanj in omejitev, drugi prostorski podatki 
vir: iObčina, spletni portal 
iObčina – spletni GIS – Povezujemo prostor (iobcina.si) ˂7.9.2021˃ 

 
 

https://dokumenti-pis.mop.gov.si/javno/veljavni/
https://dokumenti-pis.mop.gov.si/javno/veljavni/
http://egp.gu.gov.si/egp/login.html
http://egp.gu.gov.si/egp/login.html
http://rkg.gov.si/GERK/
https://rkg.gov.si/vstop/
http://gis.arso.gov.si/atlasokolja/profile.aspx?id=Atlas_Okolja_AXL@Arso
https://gisportal.gov.si/portal/apps/webappviewer/index.html?id=11785b60acdf4f599157f33aac8556a6
https://gisportal.gov.si/portal/apps/webappviewer/index.html?id=11785b60acdf4f599157f33aac8556a6
http://www.evode.gov.si/index.php?id=104
https://gisportal.gov.si/portal/apps/webappviewer/index.html?id=df5b0c8a300145fda417eda6b0c2b52b
https://gisportal.gov.si/portal/apps/webappviewer/index.html?id=df5b0c8a300145fda417eda6b0c2b52b
https://dokumenti-pis.mop.gov.si/javno/veljavni/
http://gis.arso.gov.si/wfs_web/faces/WFSLayerExportAttSingle.jspx?uuid=%7B8655D817-5B43-41F6-B410-44D5A3DB516F%7D
http://gis.arso.gov.si/wfs_web/faces/WFSLayerExportAttSingle.jspx?uuid=%7B8655D817-5B43-41F6-B410-44D5A3DB516F%7D
https://www.iobcina.si/


tekstualni del 

 

 9 

2.5. seznam dodatne dokumentacije: 

 
idejna zasnova in možnosti umestitve stanovanjske stavbe na območju LP kot možnost 
preveritve ustreznosti določitve območja LP (izdelal arh. Kikelj, 19.7.2021, 15.9.2021) 

 
 

2.6. navedba namena v skladu z 127. členom ZUreP, za katerega se predlaga 
izvedba LP: 

 
določanje obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi na podlagi 128. člena 
ZUreP-2 

 
2.7. utemeljitev namena: 

 
Investitor LP želi preoblikovati območje stavbnih zemljišč, ki imajo v OPN opredeljeno 
podrobnejšo namensko rabo (v nadaljevanju: PNRP) kot A – površine razpršene 
poselitve. Skladno z 280. členom ZUreP-2 se taka PNRP šteje kot območje stavbnih 
zemljišč na posamični poselitvi. Na območjih stavbnih zemljišč na posamični poselitvi 
je skladno s prvo alinejo 127. člena ZUreP-2 možno prilagajanje in določanje natančne 
oblike ter velikosti območja stavbnih zemljišč in sicer za namen izvajanja gradenj.  
 
Obstoječa stavbna zemljišča (izvorno območje LP) so pozidana pretežno z obstoječimi, 
predvsem novejšimi stanovanjskimi stavbami, zaselek je star pribl. 10 let. Parcela 
405/13, k.o. Tomaž, ki je v lasti pobudnika LP, je le delno opredeljena kot SZ. Zaradi 
manjše površine in oblike SZ na južnem  delu parcele 405/13, predvsem pa zaradi 
zahtevanih odmikov od ceste ter mej sosednjih zemljišč, gradnja na obstoječih SZ na 
delu parcele 405/13 ni možna. Prav tako gradbene parcele ni mogoče oblikovati na 
sosednjih SZ, ker so le-ta bodisi pozidana ali pa so na njih že vzpostavljene zemljiške 
parcele v taki velikosti, da omogočajo gradnjo stanovanjskih stavb v optimalnih 
površinah gradbenih parcel in dodatnih SZ na le-teh za potrebe gradnje na parceli 
405/13 ni mogoče zagotoviti. Obstoječih SZ na delu parcele 405/13 za gradnjo tako ni 
mogoče izkoristiti in je potrebna širitev SZ z lokacijsko preveritvijo. 

 
Zato se predlaga preoblikovanje stavbnih zemljišč tako, da se na severo-vzhodnem 
delu izvornega območja LP na enem območju, t.j. na severnem delu parcele 405/13, 
kjer je določena NR kot KZ, predlaga širitev SZ tako, da bo parcela 405/13 v celoti 
stavbna in zazidljiva. Povečanje SZ obsega + 497 m2. Za celotno parcel 405/13 bo tako 
določena NR kot SZ in sicer v površini cele parcele, t.j. 1041 m2. 
 
Na tako določenih SZ bo mogoče z upoštevanjem vseh zahtevanih odmikov skladno z 
drugimi pogoji OPN umestiti novo stanovanjsko stavbo.  
 
Dejanska raba na območju LP je določena kot trajni travniki in pašniki (vir: MKGP, 
evidenca Dejanska raba, 30.4.2020). Podatki o območju LP, dostopni na portalu Javni 
pregledovalnik grafičnih podatkov MKGP so naslednji: 
- boniteta (po GURS): 38 
- raba: trajni travnik 
- GERK, namakalni sistemu, osuševalni sistemi: / 
- karta talnih števil, TSS: 46 
 
Drugih varstvenih režimov na območju LP ni (vir: javne evidence kot so Atlas voda, 
Register kulturne dediščine, iObčina ipd.). 
   
Predvidena širitev stavbnih zemljišč sicer posega na zemljišča, ki so v OPN 
opredeljena kot K1 – najboljša kmetijska zemljišča.  
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S predvideno širitvijo stavbnih zemljišč ne bo onemogočen dostop kmetijski in drugi 
mehanizaciji do kmetijskih zemljišč. 
 
Posega ni mogoče umestiti na zemljišča nekmetijske rabe, ker so v sklopu stavbnih 
zemljišč zemljišča večinoma že pozidana ali pa se na njih gradnja načrtuje; širitev SZ je 
vezana na lastništvo parcele 405/13, ki je v južnem delu že opredeljena kot SZ (vendar 
v premajhnem obsegu kot je zgoraj opisano). Drugih zemljišč nekmetijske namenske 
rabe v neposredni bližini parcele 405/13 ni oz. do že namenjena infrastrukturi (npr. 
cesta na vzhodni strani). 

 
Slika 4: Prikaz širšega območja na karti (vir: iObčina) 
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Slika 5: Prikaz širšega območja na DOF (vir: iObčina) 
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Slika 6: Prikaz območja na DOF (vir: iObčina) 
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3. Podrobna utemeljitev 
 
3.1. podatki o obravnavanem območju LP: 

 
izvorno območje LP 
 

EUP Koblek KB-1 

PEUP / 

PNRP A – Površine razpršene poselitve 

površina izvornega območja LP 7.082 m2  

 
3.2. grafični izsek: 

 
Iz grafičnega izseka območja LP, ki se nanaša na izsek iz OPN, je razvidno, da je 
izvorno območje LP označeno kot stavbna zemljišča v taki barvi in z oznako (A), ki 
označujeta »površine razpršene poselitve« skladno s Pravilnikom o vsebini, obliki in 
načinu priprave občinskega prostorskega načrta ter pogojih za določitev območij 
sanacij razpršene gradnje in območij za razvoj in širitev naselij (Ur.l. RS št. 99/2007). 
Skladno z 280. členom ZUreP-2 se tako določene površine razpršene poselitve štejejo 
kot posamična poselitev po ZUreP-2.  
 
Slika 7: Grafični izsek območja, ki dokazuje, da gre za namensko rabo, ki šteje kot posamična poselitev 
skladno z 280. členom ZUreP-2 ter območje LP (vir: iObčina) 
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3.3. opis predlagane spremembe območja posamične poselitve:  
 

1 tip preoblikovanja območja širitev 

parcelna št. 405/13 (del) 

k.o. Tomaž 

površina spremembe + 497 m2 

od tega: FID 1 + 497 m2 

PNRP v OPN K1 – Najboljša kmetijska zemljišča 

predlagana PNRP s to LP A – Površine razpršene poselitve 

EUP kamor posega sprememba OP-56 

PEUP kamor posega sprememba / 

predlagana EUP s to LP KB-1 

 

izračun 
površine 

površina izvornega območja LP 7.082 m2 

1 - širitev +   497 m2 

delež spremembe glede na 
izvorno površino 

+   7,02 %  

komentar k upoštevanju 
površinskega kriterija 

širitev se »drži« izvornega območja 
LP, predstavlja manj kot 20% 
dopustne širitve in obsega manj kot 
600 m2 povečanja  

 
3.4. utemeljitev upoštevanja izpolnjevanja pogojev glede upoštevanja fizičnih 

lastnosti zemljišča:  
 
Izvorno območje LP se nahaja v gričevnatem območju občine Vojnik, v razloženem 
naselju Koblek, ki je rahlo dvignjeno nad dolinskim dnom vodotoka Bezovičica. Zaselek 
stanovanjskih objektov, ki se širi s to LP, se nahaja na slemenski legi, ki se strmeje 
spušča proti vzhodu proti lokalni cesti v dolinskem dnu. Zaradi nekoliko večjih naklonov 
vzhodni del ni primeren za intenzivno kmetijsko obdelavo, pač pa se tu večinoma 
nahajajo travniške površine ter starejši sadovnjaki. Podobno je značilno za slemensko 
lego območja ter njen prehod proti zahodu, kjer se prav tako z večjimi nakloni raztezajo 
predvsem travniške površine z vmesnimi (sadnimi) drevesi.  
 
Na južni strani je zaselek omejen z manjšim gozdnatim območjem, večje sklenjene 
gozdne površine se nahajajo tudi severno do zaselka. 
 
Za mikrolokacijo (območje LP) je značilna lega pod slemenom, na terenu z rahlim 
naklonom, ki se nato strmeje spušča proti vzhodu. Na severu je območje LP omejeno s 
travniki, na zahodu in jugu z grajeno strukturo (objekti, cesta), na vzhodu pa z lokalno 
cesto. Nahaja se na kmetijskih zemljiščih, ki so manj primerna za obdelavo. Po 
dejanski rabi (MKGP, 30.4.2020) so zemljišča na območju LP v celoti opredeljena kot 
trajni travniki. V naravi gre za travnate površine, ki niso obdelane. 

 
Glede na prostorske evidence se območje LP nahaja znotraj plazljivega območja. Zato 
bo pobudnik pred pričetkom gradnje (oz. v nadaljnjih fazah projektiranja) pridobil 
ustrezno geološko poročilo, s katerim se bo preverilo, ali so na lokaciji potrebni 
kakršnikoli zaščitni ukrepi. Prav tako se na podlagi geološkega mnenja določijo pogoji 
za odvajanje meteornih voda. 
 
Z vidika reliefnih značilnosti je območje LP (kjer je predvidena širitev) primerno za 
gradnjo, nahaja se tik ob obstoječem dovozu z izvedenim priključkom na javno cesto 
(JP-965271-0404 Pristava - Dobrotin). Prav tako je območje LP primerno z vidika 
varstva kmetijskih zemljišč, saj se locira na manj primerna zemljišča z vidika kmetijske 
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proizvodnje. S predvideno širitvijo stavbnih zemljišč tudi ne bo onemogočen dostop 
kmetijski in drugi mehanizaciji do kmetijskih zemljišč. 

 
Območje LP (kjer je predvidena širitev) je locirano tako, da se priključuje gruči 
obstoječih stavb, kar je z vidika tipoloških značilnosti poselitve širšega območja 
ustrezno. Širitev stavbnih zemljišč (izvornega območja LP) na drug način ni možno ali 
pa je manj primerno, na severu se namreč nahaja strmejši  teren, na vzhodu lokalna 
cesta kot jasen rob poselitve, širitev proti jugu ni možna zaradi ohranjenega gozdnega 
otoka kot zelene cenzure v gričevnati kmetijski krajini, teren proti zahodu pa prav tako 
strmeje pada proti dolinskemu dnu. 
 
Območje LP se bo komunalno opremilo na naslednji način: 

- priključki na elektriko, vodovod in telekomunikacije se bodo izvedli iz južne smeri 
po pogojih upravljalcev GJI 

- komunalne odpadne vode se bodo odvajale v novo MČN 
- dostop do javne ceste se uredi iz obstoječega, v naravi odmerjenega in 

izvedenega dostopa (parcela 405/15), ki se od tam priključuje na javno cestno 
omrežje in sicer na javno pot PRISTAVA – DOBROTIN (št. odseka 965271), opis 
poti je razviden iz spodnje tabele (vir: iObčina): 

 
 
Slika 8: Priključevanje območja LP na javno cesto 

 

LINIJSKI OBJEKTI GJI - CESTE: os ceste 

 

 

Tip spremembe podatkov objekt je dodan - D 

Enolična identifikacijska številka objekta v sistemu zbirnega katastra GJI 17866116 

Enolična identifikacijska številka objekta v sistemu katastra lastnika JP-965271-0404 

Vrsta objekta 1101 

Šifra vrste objekta po CC-SI klasifikaciji 21120 

Topološka oblika objekta linija - 2 

Natančnost določitve položaja objekta (y,x koordinate) od vključno 5m do 10m - 4 

Absolutna nadmorska višina temena objekta 0.00 

Natančnost določitve absolutne nadmorske višine objekta 
več kot 1m (Trst, epoha 1875 - 
SVS2000) - 41 

Atribut GJI gospodarska javna infrastruktura - 1 

Vir DOF5 - 10 

Datum podatkovnega vira 20100901 

Matična številka lastnika objekta OBČINA VOJNIK (5880386000) 

Matična številka upravljavca na objektu OBČINA VOJNIK (5880386000) 

Identifikacijska številka zadnjega elaborata sprememb podatkov objekta GJI v sistemu zbirnega 
katastra GJI za objekt GJI 

353732013000217 

Datum zadnjega vnosa podatkov objekta GJI v zbirni kataster GJI 20130515 

Zunanja tlorisna dimenzija objekta 0.00 

Zunanja vertikalna dimenzija objekta 0.00 

Opuščenost objekta neopuščeni objekt - 1 

Kategorija ceste javna pot - 10 

Šifra odseka 965271 

Dodaten opis PRISTAVA - DOBROTIN 
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Slika 9: GJI na širšem območju LP (vir: iObčina); modra - vodovod, oranžna – elektronsko komunikacijsko 
omrežje (Telekom), zeleno – javne ceste  
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3.5. utemeljitev upoštevanja izpolnjevanja pogojev glede določb 31. člena ZUreP-2: 
 
S prilagoditvijo in določitvijo natančne oblike ter velikosti stavbnih zemljišč na 
posamični poselitvi se bo omogočil namen izvedbe gradnje in sicer postavitev 
stanovanjskega objekta. 
 
Tak poseg predstavlja načrtovanje novega objekta za obstoječe dejavnosti (v naravi 
pretežno območje stanovanjskih hiš) skladno z 31. členom ZUreP-2, ki izpolnjuje 
pogoje na naslednji način: 

- obstoječ arhitekturni in tipološki vzorec poselitve se ohranja: za gradnjo na 
območju LP bodo veljali enaki prostorski izvedbeni pogoji, kot veljajo za izvorno 
območje LP in širšo okolico (v OPN so PIP-i predpisani za skupno NR »A« v 43. 
členu); gradnja na območju LP se bo navezovala na gručo stavb izvornega 
območja LP; tipologija stanovanjskih stavb je značilna tudi za širše območje; nove 
površine stavbnih zemljišč ne presegajo obsega obstoječih (skupna sprememba 
stavbnih zemljišč z LP predstavlja povečanje za + 7,02 % glede na obstoječ 
obseg stavbnih zemljišč) 

- obstoječa posamična poselitev (izvorno območje LP) je že delno komunalno in 
infrastrukturno opremljena (t.i. vodovod, elektrika, elektronske komunikacije), 
dostop do območja LP se bo zagotovil po že izvedenem dostopu (dovozu), ki se 
priključuje na javno cestno omrežje na jugu, potrebna bo zgolj gradnja MČN za 
odvajanje komunalnih odpadnih vod  

- vpliv na okolje in na obstoječo posamično poselitev se zaradi gradnje na območju 
LP ne bo bistveno povečal oz. bo v območju pričakovanih vplivov, stanovanjski 
objekt ne bodo povzročal emisij strupenih plinov, nevarnih delcev, onesnaženja, 
zastrupitve vode in tal, elektromagnetnega sevanja ali povečanja hrupa ter 
podobno, 

- načrtovani posegi v prostor so skladni s pravnimi režimi in varstvenimi 
usmeritvami, kar se sicer preverja tudi v postopku LP z mnenji nosilcev urejanja 
prostora iz petega odstavka 131. člena  ZUreP-2 (priporoča se najmanj preverba 
pri nosilcu, ki je pristojen za erozijsko ogroženost in odvajanje meteornih voda ter 
pri nosilcu, ki je pristojen za varstvo kmetijskih zemljišč). 

 
V OPN so ob tem predpisani tudi drugi pogoji za ohranjane posamične poselitve, s 
katerimi je ta LP prav tako skladna in sicer: 
 
10. člen OPN: »Na območju razpršene poselitve, ki predstavlja avtohtoni poselitveni 
vzorec v kulturni krajini kot so samostojne kmetije, gruče kmetij, zaselki, razdrobljena, 
razpršene, raztresena in razložena naselja ter druge oblike strnjenih manjših naselij, se 
le ta zaradi ohranjanja poselitve na podeželju ohranjajo. …«  

- LP bo omogočila, da se bo obstoječa poselitev ohranila, saj ji bodo zagotovljene 
prostorske možnosti za postavitev stanovanjskega objekta  

 
43. člen OPN: Območje EUP (Območje razpršene poselitve kot avtohtoni vzorec 
poselitve v krajini) »predstavlja razpršeno poselitev nizke gostote kot avtohtonega 
vzorca poselitve v krajini kot so samotne kmetije, zaselki, razdrobljena in raztresena 
manjša naselja ter druge oblike strnjenih manjših naselij, ki jih pretežno tvorijo tudi 
objekti zgrajeni pred letom 1967 na območju celotne občine. Te oblike zaselkov so se v 
preteklosti urejala s pogoji PUP in so se v razvila predvsem iz zaselkov s pretežno 
kmečko pozidavo okoli katere se je postopoma razvijala tudi eno stanovanjska 
pozidava, ponekod s spremljajočimi dejavnostmi, ki so redkeje tudi samostojni objekti 
različnih namembnosti. V navedeni EUP se enakovredno prepletajo eno stanovanjski 
objekti in kmečka gospodarstva z različnimi spremljajočimi dejavnostmi ter enostavnimi 
objekti. Zaselki so večji del komunalno opremljene, znotraj zaselkov so še manjše 
površine, ki jih je mogoče pozidati kot zapolnitve vrzeli, v primeru večjih pozidanih 
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površin, oziroma interesa po kompleksni gradnji, je smiselna predvsem zaradi 
koncepta ureditve komunalne infrastrukture izdelava OPPN. Tip gradnje so torej eno 
stanovanjski objekti ponekod s spremljajočimi dejavnostmi v sklopu objekta ali 
obstoječi samostojni poslovni objekti različnih dejavnosti in kmečka gospodarstva 
(predvsem nemoteče dopolnilne dejavnosti kmečka gospodarstva z objekti vezanimi na 
kmetijske in dopolnilne kmetijske dejavnosti).« 

- zgoraj navedeni PIP, ki veljajo na izvornem območju LP, se bodo ustrezno 
upoštevali tudi na območju LP; načrtovana gradnja na območju LP ne bo imela 
negativnega vpliva na rešitve, načrtovane s PIP, 

- LP ne bo povzročila stapljanja grajene strukture in nima negativnega vpliva na 
obstoječ tipološki vzorec razpršene poselitve tega dela občine, 

- LP ne vpliva na nastanek novega jedra novega naselja in ohranja značaj 
razdrobljenih zaselkov, 

- z LP bodo dane možnosti za ohranitev obstoječe razpršene poselitve, 
- z LP se zagotovijo ustrezne površine za opravljanje dejavnosti, s čimer se ohranja 

poselitev na območju obstoječe razpršene poselitve, 
- za posege na območju LP veljajo enaki PIP kot na izvornem območju LP ter v 

širši okolici, kar pomeni, da se ohranja tudi arhitektura (arhitekturni vzorec) 
širšega območja. 

 
Izdelana je tudi preveritev možnosti umestitve stanovanjske stavbe na območje LP 
glede na določila veljavnega OPN. Ob upoštevanju vseh pogojev (PIP) za gradnjo na 
območju LP je umestitev možna mdr. na spodaj prikazani način.   
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Slika 10:  Preveritev umestitve stanovanjske stavbe na območje LP ob upoštevanju vseh določb OPN (vir: idejna 
zasnova in možnosti umestitve stanovanjske stavbe na območju LP kot možnost preveritve ustreznosti določitve 

območja LP, izdelal arh. Kikelj, 19.7.2021, 15.9.2021) 
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3.6. utemeljitev upoštevanja pravnih režimov: 

 
Na izvornem območju in na območju LP se ne nahaja noben varstveni režim kulturne 
dediščine, območij ohranjanja narave, varovalnih gozdov, vodovarstvenih območij in 
poplavno ogroženih območij. Podatek je preverjen v Atlasu okolja, Atlasu voda in v 
evidenci objektov kulturne dediščine ter portalu iObčina. Prav tako na izvornem 
območju in na območju LP ni območij državnih prostorskih aktov (veljavnih ali v 
pripravi). 

 
Izvorno območje in območje LP pa se nahajata znotraj opozorilnega območja varovanj 
in zaščitnih ukrepov in sicer znotraj plazljivega območja (vir:  eVode, DRSV, 
http://www.evode.gov.si/index.php?id=104) 

 
Del območja LP, ki se nanaša na širitev SZ, se nahaja na zemljiščih, ki so po namenski 
rabi v OPN opredeljena kot K1 – najboljša kmetijska zemljišča.  

 
Podatkovni viri za to poglavje so navedeni pod točko 2.4. 
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3.7. posamezne vsebinske rešitve za NUP: 

 
3.7.1. komunalne odpadne vode 

 
Odpadne komunalne vode se bo odvajalo v novo predvideno malo čistilno napravo 
(MČN). 

 
3.7.2. odvajanje meteornih vod 

 
Meteorne (padavinske) vode in čiste vode iz MČN se bodo odvajale skladno z 
izdelanim geološko-geomehanskim poročilom. 

 
3.7.3. elektro omrežje 
 

Priključek na elektro omrežje se podrobneje določi v fazi izdelave DGD dokumentacije. 
Okvirno se za stanovanjsko hišo predvideva priključna moč 3x25A oz. se vsa 
podrobnejša ali druga vsebina določi v postopku izdelave DGD.  

 
3.7.4. prometno omrežje 
 

Objekt se bo priključeval preko obstoječega, v naravi odmerjenega in izvedenega 
dostopa (parcela 405/15), ki se navezuje na javno cestno omrežje in sicer na javno pot 
PRISTAVA – DOBROTIN (št. odseka 965271) južno od (izvodnega) območja LP. 
 

3.7.5. elektronske komunikacije 
 
Predviden objekt se bo priključeval na elektronske komunikacije na obstoječem 
omrežju na izvornem območju LP po pogojih upravljalca.  
 

3.7.6. oskrba s pitno vodo 
 
Predviden objekt se bo priključeval na vodovod na obstoječem omrežju na izvornem 
območju LP po pogojih upravljalca. 

 
3.7.7. drugi pogoji za gradnjo 

 
Predviden objekt se nahaja na plazljivem območju. Pogoje za nadaljnje projektiranje in 
gradnjo bo podalo geološko-geomehansko poročilo, ki ga je potrebno izdelati v 
nadaljnjih fazah.  

 

 


