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1. UTEMELJITEV LOKACIJKE PREVERITVE 

 

1.1 Namen lokacijske preveritve v skladu z zurep-2 

Investitor zemljišča parc. 1107/7, k.o. 1062-Male Dole v s skladu s prvo alinejo, 127. 

člena, ZureP-2, za namen gradnje enostanovanjskega objekta povečati ter določiti 

natančno obliko ter velikost območja stavbnega zemljišča na posamični poselitvi z oznako 

enote urejanja prostora »MD-26« z namensko rabo »A«, tako da bo možna gradnja 

enostanovanjskega objekta z novim cestnih priključkom in dovozom do objekta. 

 

Skladno s 128. členom Zakona o urejanju prostora-ZUreP-2 (Uradni list RS, št. 61/17), 

se lahko poveča velikost stavbnega zemljišča za 20%, s tem da se na območju ohranjajo 

obstoječi arhitekturni in tipološki vzorec posamične poselitve ter, da je že območje 

komunalno opremljeno. 

 

1.2 Lokacija lokacijske preveritve in izvorno območje 

Investitorjevo zemljišče in izvorno zemljišče LP se nahajajo v Občini Vojnik v naselju 

Male Dole v katastrski občini 1062-Male Dole in katastrski občini 1064-Tomaž. 

 

 INVESTITORJEVO ZEMLJIŠČE 

o Lokacija:  

 parc. št. 1107/7, k.o. 1062-Male Dole 

o Velikost zemljišča:  

 2111,0 m2 

o Bonitetne točke zemljišča: 

 39 
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 IZVORNO ZEMLJIŠČE 

Izvorno območje LP obsegajo zemljišča parc. št. 1106/8-del, 1106/9-del, 1801/4-del k.o. 

1062-Male Dole in 469/2-del, 14/1-del, obe k.o. 1063-Tomaž v skupni površini 2327,0 

m2 in predstavlja začetno stanje na podlagi katerega je odvisno povečanje stavbnega 

zemljišča posamične poselitve. 

 

o Površina zemljišč:  

2327,0 m2 

 

o Prostorski akti, ki veljajo na območju: 

Občinski prostorski načrt Občine Vojnik 

 

o Enota urejanja prostora (EUP): 

MD-26 

 

Slika1: Prikaz izvornega območja LP na izseku OPN Vojnik (vir: iObcina) 
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2. PODROBNA UTEMELJITEV LOKACIJKE PREVERITVE 

2.1 Podatki o obravnavanem območju 

 INVESTITORJEVO ZEMLJIŠČE - parc. št. 1107/7, k.o. 1062-Male Dole 

o Prostorski akti, ki veljajo na območju: 
Občinski prostorski načrt Občine Vojnik 

o Oznaka prostorske enote: 
 OP-62 

o Podrobna namenska raba prostora razpršene poselitve, tik ob investitorjevi parceli: 

K1 – kmetijska zemljišča K1 

o Površina zemljišča: 

2111,0 m2 

o Stavba na zemljišču: 

pomožni kmetijski objekt, št. stavbe 648 

 ZEMLJIŠČE – parc. št. 1106/8, k.o. 1062-Male Dole 

o Prostorski akti, ki veljajo na območju: 

Občinski prostorski načrt Občine Vojnik 

o Enota urejanja prostora (EUP): 

MD-26, OP-62, OP-62-G 

o Podrobna namenska raba: 

A – površine razpršene poselitve 

G – gozdna zemljišča 

K1 – kmetijska zemljišča K1 

o Površina zemljišča: 

6238,0 m2 

o Stavbe na zemljišču: 

pomožni kmetijski objekt, št. stavbe 385, 

pomožni kmetijski objekt, št. stavbe 386, 

stanovanjska hiša, št. stavbe 388, naslov Male Dole 77, 3212 Vojnik 
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 ZEMLJIŠČE – parc. št. 1106/9, k.o. 1062-Male Dole 

o Prostorski akti, ki veljajo na območju: 

Občinski prostorski načrt Občine Vojnik 

o Enota urejanja prostora (EUP): 

MD-26, OP-62 

o Podrobna namenska raba: 

A – površine razpršene poselitve 

K1 – kmetijska zemljišča 

o Površina zemljišča: 

712,0 m2 

o Stavbe na zemljišču: 

ni stavb 

 

 ZEMLJIŠČE – parc. št. 1801/4, k.o. 1062-Male Dole 

o Prostorski akti, ki veljajo na območju: 

Občinski prostorski načrt Občine Vojnik 

o Enota urejanja prostora (EUP): 

MD-26, OP-62, OP-62-G, VC-1 

A – površine razpršene poselitve 

G – gozdna zemljišča 

K1 – kmetijska zemljišča K1 

VC – celinske vode 

o Površina zemljišča: 

158,0 m2 

o Stavbe na zemljišču: 

ni stavb 
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 ZEMLJIŠČE – parc. št. 469/2, k.o. 1063-Tomaž 

o Prostorski akti, ki veljajo na območju: 

Občinski prostorski načrt Občine Vojnik 

o Enota urejanja prostora (EUP): 

MD-26, OP-62, OP-62-G, VC-1 

A – površine razpršene poselitve 

G – gozdna zemljišča 

K1 – kmetijska zemljišča K1 

VC – celinske vode 

o Površina zemljišča: 

155,0 m2 

o Stavbe na zemljišču: 

ni stavb 

 

 

 ZEMLJIŠČE – parc. št. 14/1, k.o. 1063-Tomaž 

o Prostorski akti, ki veljajo na območju: 

Občinski prostorski načrt Občine Vojnik 

o Enota urejanja prostora (EUP): 

MD-26, OP-62, OP-62-G, VC-1 

A – površine razpršene poselitve 

G – gozdna zemljišča 

K1 – kmetijska zemljišča K1 

VC – celinske vode 

o Površina zemljišča: 

1306,0 m2 

o Stavbe na zemljišču: 

ni stavb 
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2.2 Grafični izsek območja posamezne poselitve 

 

Slika2: Grafični prikaz lokacije obravnavanega zemljišča (vir: iObcina) 

 

Slika 3: Grafični prikaz namenske rabe prostora iz OPN Vojnik (vir: iObcina) 
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Slika4: Prikaz izvornega območja LP na izseku OPN Vojnik s prikazom namenske rabe prostora in enot urejanja 

prostora (vir: iObcina) 
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2.1 Opis predlaganih sprememb 

Investitor zemljišča parc. 1107/7, k.o. 1062-Male Dole v s skladu s prvo alinejo, 127. 

člena, ZureP-2, za namen gradnje enostanovanjskega objekta povečati ter določiti 

natančno obliko ter velikost območja stavbnega zemljišča na posamični poselitvi z oznako 

enote urejanja prostora »MD-26« z namensko rabo »A«, tako da bo možna gradnja 

enostanovanjskega objekta z novim cestnih priključkom in dovozom do objekta. 

Skladno s 128. členom Zakona o urejanju prostora-ZUreP-2 (Uradni list RS, št. 61/17), 

se lahko poveča velikost stavbnega zemljišča za 20%, s tem da se na območju ohranjajo 

obstoječi arhitekturni in tipološki vzorec posamične poselitve ter, da je že območje 

komunalno opremljeno. Povečanje ne bo presegalo 600 m2.  

Izvorni obseg obstoječe posamične poselitve se obravnava celotno v velikosti 2327,0 

m2. Predvideno povečanje za 20 % območja predstavlja 464,95 m2. Povečanje 

posamične poselitve se izvede na delu zemljišča parc. št. 1107/7, k.o. 1062-Male Dole, 

ki je locirano vzhodno od izvornega stavbnega zemljišča. Velikost izvornega območja 

ostane enake in se ne spreminja.  

Po povečanju izvornega območja, bi celotno stavbno zemljišče obsegala zemljišča parc. 

št.1106/8-del, 1106/9-del, 1801/4-del, 1107/7-del, vse k.o. 1062-Male Dole in 469/2-

del, 14/1-del, obe k.o. 1064-Tomaž. 

Površina po spremembi z lokacijsko preveritvijo znaša 2774,77 m2 (Tabela 1). 

 

2.4 Izračun deleža povečanja stavbnega zemljišča 

 

 

 

 

 

 

Tabela 1: Izračun deleža površin 

obstoječa velikost stavbnega zemljišča - EUP MD-26 A: 2324,77 m2 

maksimalna povečava zemljišča po Zurep-2 za 20%: 464,95 m2 

povečava zemljišča parc. št. 1107/4, k.o. Male Dole: 464,95 m2 

novo območje posamične poselitve: 2774,77 m2 
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2.5 Utemeljitev izpolnjevanja pogojev 

V Občini Vojnik je sprejet Občinski prostorski načrt Občine Vojnik , kjer je obstoječe 

območje posamične poselitve oziroma tako imenovano izvorno območje LP, opredeljeno 

kot območje razpršene poselitve v odprtem prostoru, z oznako A, znotraj enote urejanja 

prostora z oznako MD-26. Glede na določilo 280. člena ZUreP-2 se obravnavano območje 

avtohtone razpršene poselitve, opredeljeno v OPN, šteje za območje posamične poselitve. 

 

Prav tako ima Občina Vojnik sprejet Odlok o določitvi stroškov lokacijske preveritve v 

Občini Vojnik (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 59/18) in zagotovljenega občinskega 

urbanista. 

 

Občina Vojnik izpolnjuje vse pogoje, ki jih določa ZUreP-2 za izvedbo postopka LP. 

Utemeljitev skladnosti predmetne LP z določili 31. in 128. člena ZUreP-2 je razvidna iz 

spodnje Preglednice 4. Tabela 2: Kriteriji za določanje obsega stavbnega zemljišča pri 

posamični poselitvi in utemeljitev skladnosti z določili ZUreP-2. 

Utemeljitev skladnosti predmetne LP z določili 31. in 128. člena ZUreP-2 je razvidna iz 

spodnje tabele 2. 

 

Kriteriji za določanje obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi glede 

na določila 31. člena ZUreP-2 

Kriteriji Utemeljitev skladnosti 

Dopušča se načrtovanje novih objektov za 

obstoječe dejavnosti. 

DA. 

Na obstoječem stavbnem zemljišču se 

nahaja stanovanjski objekt in dva 

kmetijska objekta.  

Na novem stavbnem zemljišču je 

predvidena gradnja enostanovanjskega 

objekta z novim cestnih priključkom in 

dovozom do objekta. 

Ohranja se obstoječi arhitekturni in 

tipološki vzorec posamične poselitve, 

DA. 
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tako da nove površine stavbnih zemljišč 

ne presežejo obsega obstoječih. 

Za predviden enostanovanjski objekt 

bodo veljali enaki prostorsko izvedbeni 

pogoji. 

 

Gradnja novega enostanovanjskega 

objekta na tem območju lokacijske 

preveritve bo ohranjala obstoječ 

arhitektonski in tipološki vzorec 

posamične poselitve. Velikost objekta 

ne vpliva na sosednje parcele ter videz 

območja. Novogradnja bo zasnovana 

kot sodobna družinska hiša s pritličjem 

ter izkoriščeno mansardo. Streha 

objekta ne bo izstopala od okoliških 

objektov, ampak bo prilagojena 

obstoječim stavbam v bližnji okolic. 

Obstoječa posamična poselitev je 

ustrezno komunalno opremljena, dostop 

do javne ceste pa se praviloma zagotavlja 

preko obstoječih dovozov. 

DA. 

Novozgrajeni objekt se bo priključil na 

naslednjo gospodarsko javno 

infrastrukturo: 

o Izvedel se bo nov cestni 

priključek, ki bo potekal iz 

severe preko obstoječe javne 

poti, JP 964331, ki poteka na 

severni strani nad 

investitorjevim zemljiščem. 

 

o Novogradnja se bo priključila 

preko novega elektro priključka. 

Obstoječe elektro omrežje 

poteka po zemljišču parc. št. 

1776/2, k.o. 1062-Male Dole, 

kjer je umeščena razvodna 

omarica iz katere se bo napeljal 

elektro vod do investitorjeve 

novogradnje.  

 

o Za novogradnjo se bo izvedel 

nov individualni priključek na 

javno vodovodno omrežje 
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Občine Vojnik, ki poteka po 

južnem delu investitorjevega 

zemljišča parc. št. 1107/7, k.o. 

Male Dole. Od tam bo potekal 

nov interni vod od obstoječega 

vodovodnega omrežja do 

predvidene novogradnje. 

 

o Za odvajanje fekalnih voda se 

predvidi mala komunalna 

čistilna naparava, zmogljivosti 

2-5 PE. 

 

o Meteorne vode se bodo preko 

nove meteorne kanalizacije 

odvajale v potok Drežnica, ki 

poteka južno od 

investitorjevega zemljišča. 

 

Za predviden nov stanovanjski objekt se 

lahko izvedejo samostojni priključki, saj 

so vsi komunalni vodi izvedeni v 

neposredni bližini investitorjevega 

zemljišča. 

Vpliv na okolje in na obstoječo posamično 

poselitev se ne bo bistveno povečal. 

DA. 

Novogradnja ne bo vplivala na okolje in 

na obstoječo posamično poselitev. 

 

Z gradnjo enostanovanjske stavbe se ne 

bo povečal hrup, emisije plinov, 

elektromagnetnega sevanja, zastrupitve 

tal ali vode. 

Načrtovani posegi v prostor so skladni s 

pravnimi režimi in varstvenimi 

usmeritvami. 

DA. 

Varovanje narave:  

Lokacija se nahaja izven varovanih 

območij varstva narave (natura 2000). 

Na območju ni lociranih naravnih 

vrednost. 

 

Poplavna varnost, erozija:  
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Območje LP se nahaja na erozijsko 

ogroženem območju, kjer se izvajajo 

zahtevnejši zaščitni ukrepi. Glede na to, 

da se območje na rahlo  uravnanem 

terenu, je gradnja objektov mogoča z 

upoštevanjem tehničnih omejitev, ki 

izhajajo iz naklona terena.  

 

Kulturne dediščina: 

Na območju ni lociranih objektov 

kulturne dediščine. 

 

Drugih pravnih režimov in varovanj na 

območju LP ni. 

 

Stanovanjski objekt bo zgrajen v skladu 

določili prostorsko izvedbenih pogojev, 

določenih v OPN Občine Vojnik. 

Kriteriji za določanje obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi glede 

na določila 128. člena ZUreP-2 

Pri prilagajanju in določanju natančne 

oblike in velikosti območja stavbnih 

zemljišč na posamični poselitvi se 

upošteva še fizične lastnosti zemljišča in 

pravne režime na tem območju. 

DA. 

Velikost, oblika novega stavbnega 

zemljišča je upoštevala vse fizične 

lastnosti zemljišča (obstoječa 

komunalna infrastruktura, naklon 

zemljišča,…),  ter pravni režim ki velja 

na tem obočju. 

Z LP 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. 

DA. 

Velikost novega stavbnega zemljišča se 

ne poveča za več kot 20 % glede na 

izvorno določen obseg stavbnega 

zemljišča v OPN. 

 

Izvorni obseg obstoječe posamične 

poselitve se obravnava celotno v 

velikosti 2327,0 m2. Predvideno 

povečanje za 20 % območja predstavlja 

465,4 m2. 
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Po povečanju izvornega območja, bi 

celotno stavbno zemljišče obsegala 

zemljišča parc. št. 1106/8-del, 

1106/9-del, 1801/4-del, 1107/7-del, 

vse k.o. 1062-Male Dole in 469/2-del, 

14/1-del, obe k.o. 1064-Tomaž. 

Površina po spremembi z lokacijsko 

preveritvijo znaša 2792,4 m2. 

Tabela 2: Kriteriji za določanje obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi in 

utemeljitev skladnosti z določili ZUreP-2 
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3. OSTALI PODATKI 

 

3.1 Komunalna ureditev območja 

Na sliki 5 in sliki 6 je prikazana obstoječa komunalna infrastruktura neposredni bližini 

obravnavanega zemljišča parc. št. 1107/7, k.o. 1062-Male Dole. 

 

Slika 5: Grafični prikaz obstoječe komunalne opremljenosti (vodovod, cesta, telekomunikacije) (vir: iObcina) 

 

Slika 6: Grafični prikaz obstoječe komunalne opremljenosti (elektro vod) (vir: Elektro Celje d.d.) 
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3.2 Podatki o novogradnji 

 

 ARHITEKTURNA ZASNOVA OBJEKTA 

Stanovanjska hiša bo umeščena na zemljišču parc. št. 1107/7, k.o. 1062-Male Dole na 

nadmorski višini 305 metrov. Novogradnja bo zasnovana kot sodobna družinska hiša 

enostavne pravokotne oblike s pritličjem ter izkoriščeno mansardo, etažnosti P + M. Hiša 

bo imela orientacijo daljše smeri Z-V. Sleme strehe bo dvokapnica postavljena v smeri V – 

Z. Umestitev in lega objekta je prikazana na Načrtu 4. 

 

 FUNKCIONALNA ZASNOVA OBJEKTA 

Stanovanjska hiša bo imela vse potrebne prostore za bivanje štiričlanske družine. V objekt 

se bo vstopalo preko glavnega vhoda iz zahodne ali južne strani. Notranjost hiše bo 

funkcionalno organizirana in bo omogočala optimalen izkoristek prostorov.  
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4. LITERATURA IN PODATKOVNI VIRI 

4.1 Literatura 

 Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2, Ur. l. RS 61/2017), 

 Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Vojnik (Ur. Glasilo slovenskih občin, št. 

59/16, 6/17; NPB1; 45/17, 53/17), 

 Priporočila za izvajanje lokacijske preveritve. 

 

4.2 Podatkovni viri 

 Zemljiški kataster, kataster stavb, mejah katastrskih občin 

 (https://gis.iobcina.si/ in https://gis.iobcina.si/), 

 Podatki o namenski rabi prostora in enotah urejanja prostora iz OPN - geografski 

informacijski sistem občin 

(https://gis.iobcina.si/), 

 Prostorski portal PROSTOR 

(http://prostor3.gov.si/javni/javniVpogled.jsp?rand=0.5168180735854864#), 

 Atlas voda 

(https://gisportal.gov.si/portal/apps/webappviewer/index.html?id=11785b60acdf4f5991

57f33aac8556a6), 

 Atlas okolja 

(http://gis.arso.gov.si/atlasokolja/profile.aspx?id=Atlas_Okolja_AXL@Arso), 

 Ortofoto posnetki, gospodarski javni infrastrukturi 

 (https://gis.iobcina.si/), 

 Lastništvo zemljišč - zemljiška knjiga 

(https://evlozisce.sodisce.si/esodstvo/index.html), 

 Podatki o dejanski rabi zemljišč 

(https://rkg.gov.si). 

4.3 Kratice 

 LP lokacijska preveritev 

 EUP enota urejanja prostora 

 ZureP-2 Zakon o urejanju prostora 

 A  površine razpršene poselitve 

 G  gozdna zemljišča 

 K1 kmetijska zemljišča 

 VC celinske vode 
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5. GRAFIČNI PRIKAZ LOKACIJSKE PREVERITVE 

 

5.1 Zemljiško katastrski prikaz 

Za izdelavo elaborata lokacijske preveritve je bil uporabljen zemljiškokatastrski prikaz ki je 

bil prevzet od Geodetske uprave Republike Slovenije s stanjem podatka – junij 2021. 

 

Natančnost posameznih mej parcel ZKP na izvornem območju LP in območju LP s strani 

Geodetske uprave Republike Slovenije ni določena, saj za obravnavano območje ni izdelan 

zemljiškokatastrski načrt. 

  

Točen položaj mej v naravi se lahko ugotovi le z ureditvijo mej, ki pa je predvidena v fazi 

izdelave geodetskega načrta za potrebe priprave projektne dokumentacije za gradnjo 

stanovanjskega objekta s spremljajočimi objekti. 

5.2 Grafični prikazi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Št. n. Vrsta načrta Merilo Št. lista 

Načrt 1 
Izsek iz zemljiškokatastrskega prikaza s 
prikazom katastra stavb 

1:500 1 

Načrt 2 

Prikaz izvornega območja LP na izseku iz  

občinskega prostorskega načrta 

1:500 2 

Načrt 3 

Prikaz preoblikovanja in povečanja izvornega 

območja posamične poselitve na izseku iz 

občinskega prostorskega načrta 

1:500 3 

Načrt 4 

Predlog za določitev namenske rabe in meje 

EUP v naslednjih spremembah in dopolnitvah 

OPN 

1:500 4 

Načrt 5 

Prikaz novega območja posamične poselitve 

in predvidene umestitve novega objekta na 

izseku zemljiškokatastrskega prikaza 

1:500 5 

Načrt 6 

Prikaz obstoječe in predvidene komunalne 

opremljenosti 

1:500 6 

Načrt 7 

Prikaz pravnih režimov na območju lokacijske 

preveritve 

1:500 7 
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Podatki o velikostih: - obstoječa velikost stavbnega zemljišča - EUP MD-26 A:2324,77 m2 - maksimalna povečava zemljišča po Zurep-2 za 20%: 464,95 m2 - povečava zemljišča parc. št. 1107/4, k.o. Male Dole: 464,95 m2 - nova velikost celotnega stavbnega zemljišča: 2774,77 m2
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