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1 KROVNE INFORMACIJE O LOKACIJSKI PREVERITVI
naziv LP

številka LP
pooblaščeni prostorski načrtovalec
datum izdelave
veljavni prostorski akt na izvornem
območju

identifikacijska številka iz zbirke
prostorskih aktov iz prostorskega
informacijskega sistema za potrjene
LP
potrjene LP za izvorno območje
potrjene LP za območje, ki se
nanaša na LP
potrjene lokacijske preveritve po
zadnji posodobitvi veljavnega OPN
navedba parcel, ki so povezane z
območjem LP

površina izvornega območja (A 9)
površina predlaganega povečanja
delež spremembe glede na izvorno
površino
seznam podatkovnih virov

seznam dokumentacije, ki je bila
uporabljena pri pripravi elaborata
navedba namena za katerega se
predlaga izvedba LP

Lokacijska preveritev za določitev obsega stavbnega
zemljišča pri posamični poselitvi (izvorna enota
urejanja prostora A 9)
LP-03
Nina Lipušček, PKA PPN ZAPS 1667
november 2021
Občinski prostorski načrt Občine Cerkno
Uradni list RS št. 28/2013, 50/2016 (SD01), 18/2017
(SD02), 23/2017(SD03), 41/2018 (SD04), 168/2020
(SD07)
2911

ni potrjenih LP za izvorno območje
ni potrjenih LP za območje, ki se nanaša na LP
ni potrjenih LP po zadnji posodobitvi veljavnega OPN
Širitev izvornega območja: del parcele št. 1626/4 in
del parcele št. 1598/1, k.o. Otalež
Izvzem iz izvornega območja: del parcele št. 1597/2,
k.o. Otalež
3385,58 m2
560,66 m2, pri čemer gre za 1163,79 m2 širitve ter
603,1 m2 izvzema iz izvornega območja
16,6 %
Prostorski informacijski sistem
Občinski prostorski načrt občine Cerkno
Prikaz stanja prostora
Občinski prostorski načrt Občine Cerkno
določanje obsega stavbnega zemljišča pri posamični
poselitvi
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2 ANALIZA STANJA
Širša lokacija
Lokacijska preveritev se nahaja v
jugovzhodnem delu občine Cerkno v
naselju Travnik. Travnik sestoji iz
osrednjega strnjenega dela naselja
ter posameznih območij razpršene
poselitve, zato ohranjanje in razvoj
le-teh pomembno vpliva na
zagotavljanje raznolikosti kulturne
krajine v občini.
Območje lokacijske preveritve leži
na vzpetem zaledju doline Idrijce,
izven strnjenega območja poselitve.

Slika 1: Grafični prikaz lokacije lokacijske preveritve glede na lego občine.

Slika 2: Grafični prikaz širše lokacije lokacijske preveritve.
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Ožja lokacija
Lokacijska preveritev se nanaša na območje ob enoti urejanja prostora A 9 (KE09) (izvorna EUP), in sicer
obsega dele naslednjih parcel s številko: 1626/4, 1598/1, 1597/2, vse k.o. Otalež. Glede na tip
preoblikovanja izvornega območja se dela parcel 1626/4 in 1598/1, k.o. Otalež, nanašata na širitev,
medtem ko se na delu parcele 1597/2, k.o. Otalež, izvede izvzem.

Slika 3: Grafični prikaz ožje lokacije lokacijske preveritve na ortofoto posnetku.
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Slika 4: Fotografije lokacije.

Obstoječa varstva in varovanja na območju pobude
Ustreznost pobude kot omejitveni dejavniki pogojujejo obstoječa varstva in varovanja, na način, da je
poseg z njimi skladen in ne predstavlja konfliktov. Na območju lokacijske preveritve je evidentirano
erozijsko območje, kjer so potrebni običajni erozijski ukrepi.
Na ostala varstvena in varovalna območja (poplavna območja, območja varstva gozdov, območja
varstva kulturne dediščine in območja varstva narave …) območje lokacijske preveritve ne sega.

Slika 5: Grafični prikaz območij varstva in varovanja.
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Možnost priključevanja na gospodarsko javno infrastrukturo
Območje pobude je povezano z javno potjo s šifro odseka 543841, ki se pripenja na glavno cesto 2.
reda Želin–Sp. Idrija (Marof). Izvorna enota (A 9 (KE09)) je opremljena s terciarnim vodovodnim
omrežjem, meteornim kanalizacijskim vodom ter telekomunikacijskim omrežjem. V bližini območja
lokacijske preveritve poteka daljnovod nazivne napetosti 20 kV, z 10 m varovalnim pasom, ki sega na
izvorno območje ter območje izvzema.

Slika 6: Grafični prikaz gospodarske javne infrastrukture na območju pobude.
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Analiza veljavnega prostorskega akta na obravnavanem območju
Na obravnavanem območju velja Občinski prostorski načrt Občine Cerkno Uradni list RS št. 28/2013,
50/2016 (SD01), 18/2017 (SD02), 23/2017(SD03), 41/2018(SD04), 168/2020 (SD07)).

Namenska raba prostora
Izvorno območje lokacijske preveritve predstavlja območje razpršene poselitve z namensko rabo A
in enoto urejanja A 9 (izvorna enota).
Z občinskim prostorskim načrtom so za območje širitve izvorne lokacije v namenski rabi opredeljena
najboljša kmetijska zemljišča (K1) in druga kmetijska zemljišča (K2) z boniteto 15 na parceli 1626/4
in boniteto 25 na parceli 1598/1. Nov podatek o boniteti je bil iz Sloja enakih bonitet priprisan na
podlagi vloge investitorja na GURS.
Občina Cerkno ima sprejet OPN, s čimer zadošča kriterijem za lokacijsko preveritev za namen manjšega
širjenja posamične poselitve. OPN določa avtohtono razpršeno poselitev, ki se šteje kot posamična
poselitev skladno z 280. členom ZUreP-2. Ta namreč določa, da se površine razpršene poselitve po
ZPNačrt, kot so v OPN določene 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, že po samem zakonu štejejo kot območje stavbnih zemljišč pri posamični poselitvi.

Slika 7: Grafični prikaz obstoječe namenske rabe po veljavnem Občinskem prostorskem načrtu.
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3 PREDMET LOKACIJSKE PREVERITVE S PODROBNEJŠO
UTEMELJITVIJO
Predmet lokacijske preveritve je določanje obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi.
Območje posamične poselitve se preoblikuje na način, da se izvede širitev stavbnega zemljišča ob
hkratnem izvzemu.
Lokacijska preveritev se izvaja za območje, ki leži ob izvorni enoti urejanja prostora A 9, ter obsega dela
naslednjih parcel št. 1626/4 in 1598/1, k.o. Otalež, za širitev ter del parcele 1597/2, k.o. Otalež, za
izvzem. Na območju namerava investitor postaviti enostanovanjsko stavbo skladno s prostorsko
izvedbenimi pogoji na namenski rabi A.

Določanje obsega stavbnega zemljišča
Površina obstoječega območja razpršene poselitve znaša 3385,58 m2. Z lokacijsko preveritvijo se
načrtuje povečanje območja razpršene poselitve A 9 za 560,50 m2, pri čemer je 1164,01 m2 namenjenih
širitvi, 603,53 m2 pa za izvzem. Površina izvornega območja posamične poselitve se bo po
preoblikovanju območja povečala za 16,6 %.
Območje lokacijske preveritve je tako sestavljeno iz izvzema izvornega območja, nadomestitve
izvzetega območja in povečanja območja lokacijske preveritve.
navedba parcel, ki so povezane z
območjem LP
površina izvornega območja (A 9)
površina predlaganega povečanja
delež spremembe glede na izvorno
površino

A 9,
deli parcel 1626/4, 1598/1 in 1597/2, vse k.o. Otalež
3385,58 m2
560,66 m2
16,6 %

Zakonsko podlago za spremembo predstavlja 128. člen Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št.
61/17), ki se glasi

128. člen
(določanje obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi)
(1) Pri prilagajanju in določanju natančne oblike in velikosti območja stavbnih zemljišč na posamični poselitvi se
poleg določb 31. člena tega zakona o ohranjanju posamične poselitve in prostorskih izvedbenih pogojev iz OPN upošteva še
fizične lastnosti zemljišča in pravne režime na tem območju.
(2) Z lokacijsko preveritvijo se lahko velikost stavbnega zemljišča, kot je določena v OPN, poveča ali zmanjša za
največ 20 odstotkov, vendar povečanje ne sme preseči 600 m2 glede na izvorno določen obseg stavbnega zemljišča v OPN, ne
glede na število izvedenih lokacijskih preveritev.
(3) Občina podatek o spremenjeni obliki in velikosti stavbnih zemljišč vnese v evidenco stavbnih zemljišč, ob
naslednjih spremembah in dopolnitvah OPN pa jo ustrezno prikaže v grafičnem prikazu namenske rabe prostora.
(4) Natančno določanje oblike in velikosti stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi ni potrebno, če se
gradbena parcela nameravane gradnje v celoti nahaja znotraj območja stavbnih zemljišč, kot je določeno v OPN.
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4 UTEMELJITEV
UPOŠTEVANJA
IZPOLNJEVANJA
POGOJEV GLEDE UPOŠTEVANJA FIZIČNIH LASTNOSTI
ZEMLJIŠČA IN DOLOČB IZ 31. ČLENA ZUREP
Predlagana investicijska namera izpolnjuje pogoje glede upoštevanja fizičnih lastnosti zemljišča in
določb iz 31. člena ZUreP-2:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

da gre za širitev obstoječih dejavnosti,
da se ohranja obstoječi arhitekturni in tipološki vzorec,
da je obstoječa posamična poselitev ustrezno komunalno opremljena,
da se vpliv na okolje in na obstoječo posamično poselitev ne bo bistveno povečal,
da je namera skladna s pravnimi režimi in varstvenimi usmeritvami in
da se upošteva fizične lastnosti zemljišča.

4.1 Širitev obstoječih dejavnosti
Na območju se prepletajo dejavnosti bivanja z dejavnostmi kmetijstva. Na predmetni enoti razpršene
poselitve A 9 so objekti:
▪
▪

namenjeni bivanju – enostanovanjska hiša (številka stavbe 33) in
namenjeni kmetijstvu – hlev (številka stavbe 797) in del stavbe za spravilo pridelka (številka
stavbe 796).

Z lokacijsko preveritvijo se omogoča razširitev stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi ter s tem
gradnjo dodatnega objekta.
Lokacijska preveritev se izvaja z namenom širitve obstoječih dejavnosti.

4.2 Ohranjanje obstoječega arhitekturnega in tipološkega vzorca
Obstoječi objekt dopolnjuje arhitekturni in tipološki vzorec, ki ga tvori obstoječa enota razpršene
poselitve. Tipološko gre za manjšo gručo treh obstoječih objektov, h katerim se pripenja dodatna
stanovanjska hiša.
Arhitekturno poenotenost se zagotavlja preko doslednega upoštevanja prostorsko izvedbenih pogojev
za gradnjo na območjih razpršene poselitve, ki jih v 94. členu predvideva občinski prostorski načrt.
Posebni prostorsko izvedbeni pogoji za enoto urejanja prostora A 9 (KE09) niso določeni.

9 I 18

Elaborat lokacijske preveritve
Namenska raba
Podrobna namenska
raba
Osnovna dejavnost
Spremljajoče dejavnosti

A – površine razpršene poselitve
A
Območja razpršene poselitve
So poselitveni vzorci z nizko gostoto, kot so na primer samotne kmetije ter
strnjene oblike manjših naselij. Osnovna dejavnost je bivanje.
gostinstvo in turizem, poslovne dejavnosti, obrtne dejavnosti, kmetijstvo in
gozdarstvo, trgovske dejavnosti, druge dejavnosti, ki služijo tem območjem

Izključujoče dejavnosti
Vrsta objektov, zahtevnih in
manj zahtevnih

proizvodne dejavnosti, promet in skladiščenje
enostanovanjske stavbe
dvostanovanjske stavbe
nestanovanjske kmetijske stavbe
drugi objekti, ki služijo tem območjem

Dopustna izraba

FZ: 0,4
FI: 0,8
P+2 ali P+1+M
Na območju kmetij je potrebno ohranjati prvotno strukturo in tipologijo
gradnje. Na parceli objekta je dovoljeno zgraditi le eno stavbo za
opravljanje osnovne dejavnosti, eno nestanovanjsko kmetijsko stavbo in več
nezahtevnih in enostavnih objektov, vendar slednje le tako, da oblikujejo
notranje dvorišče.
Merila in pogoji glede višinskih gabaritov, razmerij gabaritov, fasad in streh
so enaki kot za SK.

Merila in pogoji za
oblikovanje

Namenska raba
Podrobna namenska
raba
Merila in pogoji za
oblikovanje

S – Območja stanovanj
SK
Površine podeželskega naselja
Višinski gabarit:
P+1 ali P+1+M; v KE 07-Idrijca – spodnji del, KE 08-Šebrelje in KE
09-Idrijca – zgornji del izjemoma dovoljena P+2+M.
Višina gospodarskih objektov do 13 m.
Višina slemena ne sme presegati višin slemen objektov iste
namembnosti v oddaljenosti 50 m od roba objekta v enoti urejanja
prostora.
Kota pritličja je na ravnem ali rahlo nagnjenem terenu (do 10 %)
največ 50 cm nad koto urejenega terena ob objektu. Izjemoma
dovoljena visoka pritličja v enotah KE 07-Idrijca – spodnji del, KE
08-Šebrelje in KE 09-Idrijca – zgornji del.
Razmerja gabaritov:
praviloma podolgovat tloris
Fasade:
oblikovanje in horizontalna ter vertikalna členitev fasad,
strukturiranje in postavitev fasadnih odprtin in oblikovanje drugih
fasadnih elementov naj bo usklajeno s tradicionalnimi objekti;
s prizidki je treba zagotoviti skladnost celotne podobe objekta;
detajli na objektih naj bodo v območjih ohranjenih tradicionalnih
objektov tradicionalni.
Strehe:
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Namenska raba
Podrobna namenska
raba

S – Območja stanovanj
SK
Površine podeželskega naselja
simetrične dvokapnice z naklonom v smeri daljše stranice;
naklon 35–50°;
smer slemena mora biti vzporedna z daljšo stranico;
večkapne (štirikapne) strehe so dovoljene v primeru, kadar je
smiselno optično zmanjšanje volumna stavbe, kadar to zahteva
lokacija (npr. vogalna stavba ipd.).

Investicija, omogočena z lokacijsko preveritvijo, bo povzemala in ohranjala obstoječi arhitekturni in
tipološki vzorec.

4.3 Ustrezna komunalna opremljenost
Obstoječa razpršena poselitev je ustrezno komunalno opremljena oz. ima neposredne možnosti za
priključevanje s sledečo gospodarsko javno infrastrukturo:
▪
▪
▪
▪

dostopom z občinske ceste (javna pot – šifra odseka 543841),
priključkom na elektro omrežje (prostozračni nadzemni vod 20 kV)
priključkom na vodovodno omrežje (terciarni vodovodni vod)
opremljenost z meteornim kanalizacijskim vodom.

Zbiranje in čiščenje komunalnih odpadnih voda je zagotovljeno preko individualnega sistema.
Obstoječa razpršena poselitev je ustrezno komunalno opremljena.

4.4 Vpliv na okolje in na obstoječo posamično poselitev
Stanovanjski objekt, umeščen med cestnima povezavama, ne predstavlja večjega vpliva na območje
posamične poselitve in okolje, upoštevajoč zdravje ljudi, ohranjanje narave, kulturne dediščine,
gozdov, voda in kmetijskih zemljišč. Še največji vpliv predstavlja izguba kmetijskih zemljišč. V
predhodnih analizah se je zemljišče izkazalo za manj kvalitetno in z njim ne povzročamo posega v večja,
sklenjena območja kmetijskih zemljišč.
Vpliv na okolje in na obstoječo posamično poselitev se ne bo bistveno povečal.
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4.5 Skladnost s pravnimi režimi in varstvenimi usmeritvami
▪
▪

Glavni in najpomembnejši pravni režim na območju je namenska raba prostora. Po izpeljanem
postopku lokacijske preveritve, bo investicija z njo skladna.
Območje pobude leži na erozijskem območju, na katerem so potrebni običajni erozijski ukrepi.

Na ostale pravne režime območje pobude ne sega.
Ob upoštevanju usmeritev in pogojev, je namera skladna s pravnimi režimi.

4.6 Upoštevanje fizičnih lastnosti zemljišča
Območje lokacijske preveritve leži na pobočju, ki se dviga nad dolino Idrijce. Na območje se posega
upoštevajoč stabilnost zemljine in konfiguracijo terena, kar omogoča reliefno dostopno zemljišče.
Širitev zemljišča posamične poselitve upošteva tudi fizične lastnosti prostora.
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5 POTRJENE LOKACIJSKE PREVERITVE
V spodnji tabeli so navedene lokacijske preveritve, ki so bile na obravnavanem območju izvedene.
potrjene LP za izvorno območje
potrjene LP za območje, ki se
nanaša na LP
potrjene lokacijske preveritve po
zadnji posodobitvi veljavnega OPN

ni potrjenih LP za izvorno območje
ni potrjenih LP za območje, ki se nanaša na LP
ni potrjenih LP po zadnji posodobitvi veljavnega OPN
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6 PREDLOG NOSILCEV UREJANJA PROSTORA
Glede na analize pravnih režimov ter usmeritve MOP glede lokacijske preveritve predlagamo, da se v
postopek vključi sledeče nosilce urejanja prostora:
-

-

MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja,
Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana – z vidika skladnosti z državnimi pravili urejanja prostora ter
za vodenje in vzdrževanje prostorskega informacijskega sistema.
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, Direkcija RS za vode, Hajdrihova ulica 28c, 1000
Ljubljana – z vidika poseganja na erozijsko območje.
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO, Direktorat za kmetijstvo,
Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana – z vidika poseganja na kmetijska zemljišča.

V pristojnosti drugih resorjev predlagana vsebina lokacijske preveritve ne posega.

14 I 18

Elaborat lokacijske preveritve

7 PREDLOG SKLEPA O LOKACIJSKI PREVERITVI

SKLEP
o lokacijski preveritvi LP 03 – določanje obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi (izvorna
enota urejanja prostora A 9)

1. člen
Lokacijska preveritev se nanaša na določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi ob
izvorni enoti urejanja prostora A 9.

2. člen
Na območju, ki obsega del parcele 1597/2, k.o. Otalež, se stavbno zemljišče zmanjša v obsegu 603,13
m2. Na območju, ki obsega del parcel 1595/1 in 1626/4, k.o. Otalež, se stavbno zemljišče razširi v
obsegu 1163,79 m2. Stavbno zemljišče izvorne enote se poveča za 560,66 m2.

3. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin in začne veljati naslednji dan po objavi.

Št. ______________
Cerkno, dne _____________
Župan občine Cerkno
Gašper Uršič
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8 POSTOPEK LOKACIJSKE PREVERITVE
oddaja pobude z elaboratom
lokacijske preveritve Občini Cerkno
sklep o višini stroškov nadomestila
preveritev skladnosti elaborata z
zakonom
poziv NUPom za podajo mnenja
glede ustreznosti elaborata
sklic javne razgrnitve in obvestitev
lastnikov zadevnih in sosednjih
zemljišč
javna razgrnitev
stališča do pripomb in predlogov
javnosti
gradivo za obravnavo na občinskem
svetu (pobuda, elaborat, stališča, …)
seja občinskega sveta
sklep o lokacijski preveritvi

datum:
datum sprejema sklepa:
številka sklepa:
datum potrditve elaborata:
datum poziva:
datum pridobitve mnenj:
datum sklica javne razgrnitve:
datum obvestila lastnikov:
datum začetka javne razgrnitve:
datum zaključka javne razgrnitve:
število prejetih pripomb in predlogov:
datum sprejetja stališč:
datum oddaje gradiva za OS:
datum seje OS:
datum sklepa o LP:
datum objave sklepa o LP:
datum začetka veljavnosti sklepa o LP:
datum prenehanja veljavnosti sklepa o LP:
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9 PODATKI ZA EVIDENCO LOKACIJSKIH PREVERITEV
enolični identifikator LP v evidenci
naziv LP

pobuda za izvedbo LP
identifikacijska številka iz zbirke
prostorskih aktov iz prostorskega
informacijskega sistema za potrjene
LP
elaborat LP

datum pričetka javne razgrnitve
sklep o določitvi stroškov
mnenja nosilcev urejanja prostora z
njihovega delovnega področja o
ustreznosti elaborata
pripombe iz javne razgrnitve
stališča do pripomb iz javne
razgrnitve
sklep o potrditvi ali zavrnitvi LP
(sklep o LP)
datum sklepa LP

LP 03
Lokacijska preveritev za določitev obsega stavbnega
zemljišča pri posamični poselitvi (izvorna enota
urejanja prostora A 9)
Pobuda za lokacijsko preveritev
datum:
2911

Lokacijska preveritev za določitev obsega stavbnega
zemljišča pri posamični poselitvi (izvorna enota
urejanja prostora A 9)
november 2021
datum:
datum sprejema sklepa:
številka sklepa:
datum poziva:
datum pridobitve mnenj:
število prejetih pripomb in predlogov:
datum sprejetja stališč:
datum sklepa o LP:
datum sklepa o LP:

naziv uradnega glasila občine, v
katerem je sklep o LP objavljen
datum objave sklepa o LP in spletna datum objave sklepa o LP:
povezava, če gre za objavo v spletu
datum začetka veljavnosti sklepa o
datum začetka veljavnosti sklepa o LP:
LP
datum prenehanja veljavnosti
/
sklepa o LP
(vnesti v evidenco lokacijskih preveritev)
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10 PODATKI ZA POSREDOVANJE NA UPRAVNO ENOTO
IN MINISTRSTVO, PRISTOJNO ZA PROSTOR
naziv LP

elaborat LP

Lokacijska preveritev za določitev obsega
stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi (izvorna
enota urejanja prostora A 9)
Lokacijska preveritev za določitev obsega
stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi (izvorna
enota urejanja prostora A 9)
november 2021

sklep o LP
datum sklepa LP
datum sklepa o LP:
naziv uradnega glasila občine, v
katerem je sklep o LP objavljen
datum objave sklepa o LP
datum objave sklepa o LP:
spletna povezava objave sklepa na
spletu
datum začetka veljavnosti sklepa o
datum začetka veljavnosti sklepa o LP:
LP
(posredovati na UE in MOP nemudoma po uveljavitvi sklepa)
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