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TEKSTUALNI DEL LP 

 
1. Uvod 

 
Elaborat lokacijske preveritve za določanje obsega stavbnih zemljišč pri posamični poselitvi 
na parc. št. 1415/2, k.o. Višnja vas 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 območje dela parcele številka 1415/2, k.o. Višnja vas, ki se nahajajo v 
Občini Vojnik in sicer v naselju Jankova (HŠ 11). 
 
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.  
 
Investitor LP želi na območju, ki je v Občinskem prostorskem načrtu Občine Vojnik  (Uradno 
glasilo slovenskih občin, št. 59/2016, začetek uporabe 1.1.2017) opredeljeno kot »površine 
razpršene poselitve«, prilagoditi in določiti natančno obliko in velikost območja stavbnih 
zemljišč in sicer z njegovim povečanjem tako, da bo možna postavitev stanovanjske stavbe 
ob obstoječi razpršeni poselitvi. 
 
Slika 1: Izsek iz OPN Vojnik s prikazom namenske rabe in enot urejanja prostora (vir: MOP, Prostorski 
informacijski sistem, https://dokumenti-pis.mop.gov.si/javno/veljavni/O139/index.html ˂15.8.2019˃) 

 
 
 

https://dokumenti-pis.mop.gov.si/javno/veljavni/O139/index.html
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2. Osnovne informacije  
 

2.1. navedba naziva veljavnega prostorskega akta: 
Občinski prostorski načrt Občina Vojnik (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 59/2016, 
začetek uporabe 1.1.2017; 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. Višnja vas  
parc. št. izvorno območje LP: 1409/1 (del), 1409/3 (del), 1409/4 (del), 1415/1 (del), 
1415/2 (del) 
parc. št. območje LP: 1415/2 (del) 
 

2.4. seznam podatkovnih virov: 
OPN Vojnik (vir: MOP - javne objave, Prostorski informacijski sistem, https://dokumenti-
pis.mop.gov.si/javno/veljavni/O139/index.html  ˂15.8.2019˃)  
zemljiškokatastrski prikaz – ZKP, kataster stavb, gospodarska javna infrastruktura, 
datum veljavnosti podatka: 11.08.2019 (vir: GURS, e-Geodetski podatki, 
http://egp.gu.gov.si/egp/login.html ˂prenos 16.8.2019˃)  
javno dostopni podatki o pravnih režimih in sprejetih državnih prostorskih aktih, med 
drugim: 
- Atlas okolja: 

http://gis.arso.gov.si/atlasokolja/profile.aspx?id=Atlas_Okolja_AXL@Arso 
˂16.8.2019˃ 

- kulturna dediščina: 
Pravni režimi varstva kulturne dediščine (eVrD) (Register nepremične kulturne 
dediščine (Rkd), Ministrstvo za kulturo, eVRD_2019_02_12_9; vir: 
https://podatki.gov.si/dataset/varstveni-rezimi-kulturne-dediscine-evrd, prenos 
podatka: 18.3.2019) 

- območja državnih prostorskih aktov in ukrepov:  
MOP, dpn – 21.12.2018, dpnp – 21.12.2018, zu – preverjeno 18.3.2019 

- erozijska območja: 
Geoportal ARSO, NUV_EROZIJSKA_OBMPolygon.shp 
http://gis.arso.gov.si/wfs_web/faces/WFSLayerExportAttSingle.jspx?uuid=%7B865
5D817-5B43-41F6-B410-44D5A3DB516F%7D# ˂16.9.2014˃ 

 
2.5. seznam dodatne dokumentacije: 

/ 
 
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 razširiti 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.  

https://dokumenti-pis.mop.gov.si/javno/veljavni/O139/index.html
https://dokumenti-pis.mop.gov.si/javno/veljavni/O139/index.html
http://egp.gu.gov.si/egp/login.html
http://gis.arso.gov.si/atlasokolja/profile.aspx?id=Atlas_Okolja_AXL@Arso
https://podatki.gov.si/dataset/varstveni-rezimi-kulturne-dediscine-evrd
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
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Obstoječa stavbna zemljišča (izvorno območje LP) so pozidana z dvema obstoječima 
stanovanjskima objektoma in gospodarskimi objekti. Del obstoječih stavbnih zemljišč je 
nezazidan (del parcele 1409/1), vendar ni v lasti pobudnika te LP. Obstoječa stavbna 
zemljišča, ki so v lasti pobudnika te LP, so v celoti pozidana in zato ne omogočajo 
gradnje dodatnih stanovanjskih objektov. Investitor želi severo-vzhodno od izvornega 
območja LP postaviti nov stanovanjski objekt za potrebe svojih družinski članov.  
 
Slika 2: Prikaz območja na DOF (vir: GURS, e-Geodetski podatki, http://egp.gu.gov.si/egp/login.html 
˂12.6.2019˃) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://egp.gu.gov.si/egp/login.html
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3. Podrobna utemeljitev 
 
3.1. podatki o obravnavanem območju LP: 

 
izvorno območje LP 
EUP:     Jankova JA-5 
površina izvornega območja LP: 1923 m2 
PNRP:     A – Površine razpršene poselitve  
 
Opomba zaradi uporabe različnih evidenc:  
Izvorno območje je skladno s Priporočili MOP prevzeto iz podatka o namenski rabi 
prostora iz veljavnega OPN. Ta prostorski akt je izdelan na zemljiškem katastru (DKN), 
ki je bil veljaven v času priprave OPN. 
 
V času od sprejema OPN do priprave te LP so bile na južnem delu izvornega območja 
LP izvedene vspremembe grafičnega podatka zemljiškega katastra. Za potrebe te LP 
smo uporabili najbolj ažuren javno dostopen podatek (vir podatkov v točki 2.4) 
zemljiškega katastra, ki se sicer za območje LP ne razlikuje.  

 
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 3: Grafični izsek območja, ki dokazuje, da gre za namensko rabo, ki šteje kot posamična poselitev 
skladno z 280. členom ZUreP-2 (vir: MOP, Prostorski informacijski sistem, https://dokumenti-
pis.mop.gov.si/javno/veljavni/ ˂15.8.2019˃) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://dokumenti-pis.mop.gov.si/javno/veljavni/
https://dokumenti-pis.mop.gov.si/javno/veljavni/
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3.3. opis predlagane spremembe območja posamične poselitve:  
 
tip preoblikovanja območja:  širitev 
površina spremembe:   + 380 m2 
delež spremembe glede na izvorno površino:  + 19,76 % 
PNRP v OPN:    K1 – Najboljša kmetijska zemljišča 
predlagana PNRP s to LP:  A – Površine razpršene poselitve 
 

3.4. utemeljitev upoštevanja izpolnjevanja pogojev glede upoštevanja fizičnih 
lastnosti zemljišča:  

 
Izvorno območje LP se nahaja na blagi vzpetini, teren se spušča od severa proti jugu 
ter rahlo proti zahodu in vzhodu. Za izvornim območjem LP, na severo-vzhodni strani, 
leži območje širitve stavbnih zemljišč (območje LP). Območje LP leži za objekti v rahlo 
strmejšem terenu, ki pa ga je ob primerni utrditvi terena (škarpiranje) mogoče uporabiti 
za postavitev objektov. Z vidika reliefnih značilnosti je območje LP primerno za gradnjo, 
kar pa je potrebno v nadaljnjih postopkih projektiranja preveriti z geološkim mnenjem in 
objekt ter zunanje ureditve ter utrditve terena izvesti skladno z njim. Prav tako se na 
podlagi geološkega mnenja določijo pogoji za preprečevanje erozije ter pogoji za 
odvajanje meteornih voda. 
 
Območje LP vidno ni izpostavljeno, nahaja se na severo-vzhodi strani obstoječih 
objektov. Načrtovana gradnja na območju LP bo skupaj z izvornim območjem LP tvorila 
gručo objektov, ki bo imela skupen dovoz s skupnim centralnim dvoriščem, podobno 
kot so organizirane ostale oblike razpršene poselitve v okolici. 
 
Območje LP posega na najboljša kmetijska zemljišča po namenski rabi, dejansko 
stanje v naravi na območju LP pa je območje trajnih travnikov in pašnikov (vir: 
dejanska raba, ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, 31.12.2015). Odmik območja LP od 
obstoječega gozdnega sestoja je ustrezen. 
 
Na severnem delu izvornega območja LP (parcela 1409/4) stojijo stanovanjski objekt 
ter večji in manjši gospodarski objekt. Na severnem in vzhodnem delu je urejeno 
utrjeno dvorišče in parkirišče, od katerega poteka dovoz na javno cesto proti zahodu. 
Na južnem delu izvornega območja LP  (parcela 1409/3) v času izdelave te LP poteka 
gradnja novega stanovanjskega objekta. 
 
Širitev stavbnih zemljišč (območja LP) proti zahodu, jugu in vzhodu ni primerno, saj 
teren pada, prav tako so dostopi zagotovljeni zgolj iz severne strani. Gradnja na 
nezazidanem delu stavbnih zemljišč (del parcele 1409/1) ni možna, saj ni v lasti 
pobudnika te LP. Območje LP je locirano tako, da se tvori gruča stavb, kar je z vidika 
tipoloških značilnosti poselitve širšega območja najbolj primerno.  
 
Izvorno območje LP je komunalno ustrezno opremljeno (elektrika, vodovod, telefon, 
greznica za stanovanjski objekt na parceli 1409/4 in mala ČN za stanovanjski objekt v 
gradnji na parceli 1409/3) z zagotovljenim dostopom do javne ceste. Na podlagi 
služnostnih pogodb je zagotovljen dostop obstoječega območja do javne ceste proti 
zahodu (po cesti, ki poteka preko parcel 1409/1, 1401/2) in sicer gre za lokalno cesto 
Ilovca – Črešnjice (ID_UPR LC-464031-0030). Na enak način bo urejen tudi dostop do 
območja LP. 
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Slika 4: Izsek iz OPN Vojnik s prikazom gospodarske javne infrastrukture (vir: MOP, Prostorski 
informacijski sistem, https://dokumenti-pis.mop.gov.si/javno/veljavni/ ˂15.8.2019˃) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://dokumenti-pis.mop.gov.si/javno/veljavni/
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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 za družinskega člana pobudnika te LP. 
 
Postavitev stanovanjskega objekta na območju LP bo omogočila, da si bo bivališče 
zagotovil družinski član pobudnika te LP. S tem bo omogočeno ohranjanje razpršene 
oz. posamične poselitve skladno z 31. členom ZUreP-2 in sicer na naslednji način: 

- na obstoječih stavbnih zemljiščih (izvorno območje LP) so zagotovljene 
prostorske možnosti za rekonstrukcijo, prizidavo ali nadomestno gradnjo 
obstoječih (stanovanjskih) stavb, na območju LP pa se zagotovijo možnosti za 
načrtovanje novega objekta za obstoječe dejavnosti (bivanje družinskega člana 
pobudnika te LP), 

- obstoječ arhitekturni in tipološki vzorec poselitve se ohranja, na obstoječih 
stavbnih zemljiščih (izvornem območju LP) se vrši gradnja na mestu obstoječih 
objektov, na območju LP pa se umesti nova stanovanjska stavba tako, da se tvori 
gruča stavb s skupnim centralnim dvoriščem kot je značilno za tipologijo širšega 
območja, 

- obstoječa posamična poselitev (izvorno območje LP) je že ustrezno komunalno 
opremljena, dostop do izvornega območja LP je na podlagi služnostnih pogodb že 
zagotovljen po cesti preko parcel 1409/1, 1401/2, ki se navezujejo na javno cesto 
(na zahodu); ta dostop bo služil tudi kot dostop do območja LP; ostali priključki na 
območju LP se lahko izvedejo preko obstoječih priključkov na izvornem območju 
(npr. električni priključek, vodovod, telekomunikacije) 

- vpliv na okolje in na obstoječo posamično poselitev se zaradi gradnje na območju 
LP ne bo bistveno povečal, nova stanovanjska stavba ne bodo povzročala emisij 
strupenih plinov, nevarnih delcev, onesnaženja, zastrupitve vode in tal, 
elektromagnetnega sevanja ali bistvenega 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 gozdove ter pri nosilcu, ki je pristojen za erozijsko 
ogroženost). 

 
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 za družinskega člana  

 
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 
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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 
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. 
 

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, 
poplavno ogroženih območij in opozorilnih območja varovanj in zaščitnih ukrepov (npr. 
erozijsko območje). Podatek je preverjen na dan 16.8.2019 v Atlasu okolja in evidenci 
objektov kulturne dediščine. Prav tako na izvornem območju in na območju LP ni 
območij državnih prostorskih aktov (veljavnih ali v pripravi). 
 
Kot najbližja varstvena režima se pribl. 200 m vzhodno od območja LP nahaja    
opozorilno območje varovanj in zaščitnih ukrepov in sicer erozijsko območje, pribl. 150 
m zahodno pa območje izdelave integralne karte poplavne nevarnosti (iKRPN), znotraj 
katerega se nahajajo poplavna območja. Območje LP sicer stoji na blagi vzpetini, zato 
v iKRPN najverjetneje ni bilo niti vključeno. 

 
Podatkovni viri za to poglavje so navedeni pod točko 2.4. 

 
 
 
 
 


