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1 NAMEN, PREDMET IN CILJ LOKACIJSKE PREVERITVE 

Namen lokacijske preveritve 

Vsebina predmetnega elaborata se nanaša na opredelitev in utemeljitev obsega stavbnega 
zemljišča pri posamični poselitvi, kar veljavna prostorska zakonodaja, v skladu s prvo alinejo 
127. in 128. členom Zakona o urejanju prostora (Ur. l. RS, št. 61/17), v nadaljevanju ZUreP-2, 
omogoča skozi instrument lokacijske preveritve. 

Namen lokacijske preveritve je, za namen izvedbe gradbenih namer konkretnega investitorja, 
določitev natančne oblike in velikosti stavbnega zemljišča na posamični poselitvi. Kot območje 
stavbnih zemljišč na posamični poselitvi se v skladu z 280. členom ZUreP-2 štejejo površine 
razpršene poselitve opredeljene v veljavnem OPN Občine Kungota (MUV št. 21/2018, 27/2019), 
ki je bil izdelan po ZPNačrt. V nadaljevanju se uporablja enoten izraz – posamična poselitev.  

Skozi instrument lokacijske preveritve se preveri in utemelji načrtovana investicijska namera, ki 
pogojuje natančnejšo opredelitev stavbnega zemljišča razpršene poselitve, ter ustvari pravno 
podlago, ki bo omogočila njeno izvedbo, ne glede na izvorno določen obseg stavbnega 
zemljišča posamične poselitve v veljavnem prostorskem aktu. 

Skozi postopek lokacijske preveritve se za prostorsko utemeljene in preverjene gradbene 
namere konkretnega investitorja zagotavljajo pogoji za hitrejšo prilagoditev trenutnim potrebam 
po prostoru. Utemeljeni so takšni posegi in ureditve, ki so okoljsko sprejemljivi, so skladni z 
pogoji veljavnih prostorskih dokumentov, z varstvenimi in drugimi pravnimi režimi na območju 
občine, ne spreminjajo prepoznanih arhitekturnih in tipoloških vzorcev, ne bodo imeli vpliva na 
obstoječo posamično poselitev in so načrtovani na komunalno opremljenih območjih. 

Predmet in cilj lokacijske preveritve 

Predmet lokacijske preveritve so zemljišča s parc. št. 190/1, 186, 571, 191, *19 in 192, vse k.o. 
591 – Slatinski dol v občini Kungota. Zemljišča so v veljavnem občinskem prostorskem aktu 
občine opredeljena kot površine razpršene poselitve in kot najboljša kmetijska zemljišča. 
Investitor načrtuje spremembo namembnosti ter rušitev nekaterih legalno zgrajenih objektov za 
namen ureditve stanovanjsko-poslovno-trgovskega objekta, skladiščnega objekta z garažo ter 
dodatnega skladiščnega objekta za lastne potrebe. 

Območje opredeljeno kot stavbno zemljišče s PNRP = A ne zadošča za izvedbo načrtovane 
gradbene namere investitorja. Preko lokacijske preveritve se izvede preoblikovanje in dodatna 
razširitev stavbnega zemljišča posamične poselitve na delu EUP OP-146, v površini 511 m². 

Cilj predmetnega elaborata lokacijske preveritve je zagotoviti prostorske možnosti za gradnjo 
stanovanjsko-poslovno-trgovskega objekta, skladiščnega objekta z garažo ter dodatnega 
skladiščnega objekta, vse za potrebe ohranjanja in razvoja obstoječih dejavnosti,  ki 
predstavljajo dopolnitev oz. preoblikovanje obstoječe pozidave oz. zaokrožitev območja 
kmetijskega gospodarstva, pri čemer se sledi ohranjanju značilnega avtohtonega poselitvenega, 
arhitekturnega in tipološkega vzorca poselitve izven naselij v Občini Kungota. 
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2 OPIS NAČRTOVANEGA POSEGA 

Investitor na zemljiščih ali njihovih delih s parc. št. *18/2, 190/1, 186, 571, 191, *19 in 192, vse 
k.o. 591 – Slatinski dol, načrtuje gradnjo stanovanjsko-poslovno-trgovskega objekta, 
skladiščnega objekta z garažo ter  dodatnega skladiščnega objekta (povzeto iz IZP št. 81-19, ki 
ga je izdelalo podjetje kubico domino arhitekti d.o.o, 16. 1. 2020) 

Obstoječe stavbno zemljišče je v delu že pozidano ter na zahodni strani omejeno z zahtevnejšo 
konfiguracijo terena. Na severu in vzhodu preostanek stavbnega zemljišča ne omogoča izvedbe 
investicijske namere in bi z manjšo razširitvijo obstoječega stavbnega zemljišča ter ustreznim 
preoblikovanjem z juga v smeri severa in vzhoda, upoštevajoč konfiguracijo terena, slednja bila 
izvedljiva. 

 
Slika 1:   Prikaz zasnove objektov na podlagi IZP št. 81-19 
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3 OBMOČJE LOKACIJSKE PREVERITVE  

Lega v širšem prostoru 

Območje predmetne lokacijske preveritve leži v severnem delu občine Kungota, v statističnem 
naselju  v katastrski občini št. 591 Slatinski dol. 

(1)   

(2)  
Slika 2:   Prikaz lege območja, ki je predmet lokacijske preveritve v širšem prostoru (1)  

in na zemljiško katastrskem prikazu (2) (vir: https://www.geoprostor.net/piso/, januar 
2020) 
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Namenska in dejanska raba prostora 

Za območje, ki je predmet lokacijske preveritve, je opredeljeno: 

a) namenska raba prostora: 
 

Osnovna namenska raba prostora (ONRP): Podrobnejša namenska raba prostora 
(PNRP) 

stavbna zemljišča - površine razpršene poselitve 

kmetijska zemljišča - najboljša kmetijska zemljišča 

      

  
Slika 3:   Izsek iz prikaza podrobnejše namenske rabe izvedbenega dela Občinskega 

prostorskega načrta občine Kungota (vir: https://www.geoprostor.net/piso/, januar 2020) 
 

a) dejanska raba prostora: 

Na podlagi zadnji veljavnih dostopnih podatkov Ministrstva za kmetijsko gozdarstvo in prehrano 
je večji del izvornega območja opredeljeno kot pozidano in sorodno zemljišče (3.000), v južnem 
delu kot trajni travnik (1.3000), prav tako, zemljišča, ki so predmet lokacijske preveritve 

  
Slika 4:   Prikaz dejanske rabe zemljišč na območju obravnave (vir: 

https://www.geoprostor.net/piso/, januar 2020) 
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Fizične lastnosti prostora 

V skladu z naravnogeografsko regionalizacijo Slovenije (Atlas Slovenije, DZS, 1998) se 
območje nahaja, širše, v severozahodnem delu regije Slovenske gorice, v dolini reke Pesnice. 
Značilnost tega širšega območja je panonski gričevnati svet z nadmorskimi višinami med 200 in 
400 m, ki prejme povprečno letno od 1000 do 1100 mm padavin, s strnjeno poselitvijo v 
naseljih, posamično poselitvijo razpršeno po prostoru občine in ekstenzivnim kmetijstvom.  

Dolinska tla Slovenskih goric tvorita pretežno glina in melj iz kvartarja. Na opisani kamninski 
podlagi so se razvile oglejene in obrečne prsti, v oddaljenosti od rečnih bregov tudi rjave prsti. 
Tla so za kmetijstvo manj ugodna, saj so precej vlažna in slabo razvita. Tla so pretežno 
lapornata, miocenske starosti, na katerih so se razvile rjave prsti, ki so za kmetijstvo ugodne.  

Zaradi slabše sprijetosti tal je za območje Slovenskih goric v splošnem značilna slabša 
odpornost proti eroziji, predvsem pobočij. Strmejša pobočja so posledično porasla z gozdnim 
rastjem. Naklonom terena se je prilagodila avtohtona poselitev, način kmetovanja in vrsta rabe 
kmetijskih zemljišč ter razporeditev drugih dejavnosti po prostoru. 

Območja z varstvenimi režimi in ogrožena območja 

Območja ohranjanje narave 

Obravnavano območje leži izven območij ohranjanja narave. 

Objekti in območja varstva kulturne dediščine 

Obravnavano območje leži izven območij varstva kulturne dediščine. 

Območja varstva kmetijskih zemljišč in gozdov 

Območij gozdov z opredeljenimi varstvenimi režimi (varovalni gozdovi, gozdni rezervati, 
požarno ogroženi gozdovi) na območju lokacijske preveritve in v neposredni bližini zemljišč, ki 
so predmet obdelave, ni. Severozahodno izven območja obravnave se nahajajo požarno 
ogroženi gozdovi 4. stopnje. 

   
Slika 5:   Prikaz varstvenih režimov gozdov (vir: https://gis.iobcina.si/, januar 2020) 

Občina še nima določenih trajno varovanih kmetijskih zemljišč. Po podrobnejši namenski rabi 
prostora so zemljišča na območju obravnave opredeljena kot najboljša kmetijska zemljišča, po 
dejanski rabi pa gre za travniške površine. Boniteta zemljišč je 52. Na obravnavanem območju 
niso bile izvedene agrooperacije za potrebe namakanja in osuševanja. Območje se nahaja 
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znotraj širše opredeljenega območja z omejenimi dejavniki za kmetijsko dejavnost, natančneje 
gre za območja HGO t.i. hribovska in gorska območja. 

Površinske vode 

Območje se nahaja izven območij površinskih voda. 

Območja varstva vodnih virov 

Območje se nahaja izven območij varstva vodnih virov. 

Poplavna ogroženost 

Obravnavano območje leži izven poplavno ogroženih območij. 

Erozijska ogroženost 

Obravnavano območje leži na podlagi opozorilne karte erozije na opozorilnem območju 
izvajanja zahtevnih zaščitnih ukrepov. 

  
Slika 6:   Opozorilna karta erozije vir: https://gis.iobcina.si/, januar 2020) 

Potresna ogroženost 

Pri gradnji in ureditvah je potrebno upoštevati projektni pospešek tal 0,100 g.   

 

Na podlagi predhodno izdelane analize javno dostopnih, relevantnih prostorskih podatkov je 
razvidno, da se območje lokacijske preveritve nahaja pretežno izven območij z varstvenimi 
režimi. Območje lokacijske preveritve se nahaja na širše opredeljenem erozijsko ogroženem 
območju, vendar se, mikrolokacijsko (izhajajoč iz geodetskega posnetka), nameravane posege 
in ureditve načrtuje na pretežno ravnem terenu, posledično ni pričakovati večjih tveganj ali 
vplivov na zdravje ljudi oz. povzročitev škode na zemljiščih ali objektih, ki bi bila posledica 
plazljivosti terena. Ne glede na predhodno navedeno pa je potrebno, skladno z določili 
veljavnega prostorskega akta, v fazi priprave DGD predhodno izdelati geološko geomehansko 
mnenje in v projektni dokumentaciji upoštevati morebitne predlagane ukrepe. 
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Gospodarska javna infrastruktura 

Glede na javno dostopne podatke zbirnega katastra gospodarske javne infrastrukture je 
zagotovljena navezava potrebne infrastrukture na obstoječe omrežje druge gospodarske javne 
infrastrukture, ki poteka v neposredni bližini ali na obravnavanem območju.  

Prometna infrastruktura 

Območje obravnave leži vzhodno od kategorizirane občinske ceste, javne poti JP695671 odcep 
Marko - Leber, na katero se z obstoječo dovozno cesto priključuje. 

 
Slika 7:   Prikaz prometne infrastrukture (Vir: https://gis.iobcina.si, februar 2020) 

Energetska infrastruktura 

Obstoječi nizko napetostni prostozračni daljnovod elektroenergetskega omrežja poteka severno 
od obravnavanega območja, na območju pa nizkonapetostni daljnovod. 

  
Slika 8:   Prikaz energetske infrastrukture (Vir: https://gis.iobcina.si, februar 2020) 
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Komunalna infrastruktura 

Zahodno od obravnavanega območja poteka vodooskrbna cev sekundarnega omrežja 
vodovoda. Odvajanje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode se ureja 
individualno.  

 
Slika 9:   Komunalna infrastruktura (Vir: https://gis.iobcina.si, februar 2020) 

Omrežje elektronskih komunikacij 

Na območju obravnave se nahaja obstoječi vod omrežja elektronskih komunikacij. 

    
Slika 10:   Elektronske komunikacije (Vir: https://gis.iobcina.si, februar 2020) 
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4 PRAVNE PODLAGE 
 
Pravne podlage za sprejem predmetne lokacijske preveritve so: 

- 127., 128., 131., 132 in 133. člen ZUreP-2, ki določajo namen, vsebino, postopek, 
stroške, posledice in veljavnost lokacijske preveritve,  

- 280. člen ZUreP-2, ki opredeljuje uskladitev pojma razpršena poselitev v veljavnih 
prostorskih aktih in aktih v pripravi s pojmom posamična poselitev 

- Občinski prostorski načrt Občine Kungota (MUV, št. 21/2018, 27/2019). 

Zakona o urejanju prostora (Ur. l. RS, št. 61/17) - ZUreP-2 

Veljavna prostorska zakonodaja, natančneje 128. člen ZUreP-2, omogoča, da se ne glede na 
postopke sprejemanja sprememb in dopolnitev občinskih prostorskih načrt preveri investicijska 
namera za gradnjo in ustvari primerna pravna podlaga, ki omogoča povečanje ali zmanjšanje 
velikosti ali preoblikovanje stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi glede na obseg, ki je kot 
izvoren določen v veljavnem OPN.  

Na ta način lahko občina omogoči izvedbo določenih gradbenih namer pri posamični poselitvi, ki 
niso načrtovane z OPN in se pojavijo kasneje po sprejemu akta ter omogočajo hitrejše 
prilagajanje na potrebe v prostoru in ohranjanje posamične poselitve.  

Lokacijska preveritev se ne more uporabljati za namen manjšega širjenja posamične poselitve, 
če v občini ni sprejetega OPN ali prostorskega akta, ki se po prehodnih določbah šteje za OPN 
(to je prostorski red občine na podlagi prehodne določbe 110. člena ZPNačrt), ki že določa 
avtohtono razpršeno poselitev, ki se šteje kot posamična poselitev. 

ZUreP-2 z 280. členom 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.  

Izvorno določen obseg stavbnega zemljišča predstavlja začetno stanje, katerega se ob 
zapisanem pogoju lahko poveča ali zmanjša. Pogoj ni vezan na območja zemljiških parcel, 
ampak na območje posamične poselitve, določeno v OPN, ki nujno ne sovpada z območji 
zemljiških parcel. 

Spremembe območja posamične poselitve, ki nastanejo zaradi postopkov LP, se ob naslednjih 
spremembah in dopolnitvah ustrezno povzamejo v OPN (3. odstavek 128. člena ZUreP-2). 
Občina ob sprejemu odloka o spremembah in dopolnitvah OPN razveljavi tiste LP, ki so bile 
povzete v OPN kot nov izvoren obseg posamične poselitve (velja le za namen, ki ga določa 
128. člen ZUreP-2).  

Če so podatki zaradi različnih kakovosti uporabljenih virov položajno neusklajeni in za potrebe 
priprave LP niso dovolj natančni, se priporoča izdelava geodetskega načrta skladno s predpisi, 
ki urejajo pripravo geodetskega načrta in po potrebi izboljša ali uredi podatke zemljiškega 
katastra v skladu s predpisi o evidentiranju nepremičnin.  
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Občinski prostorski načrt 
 
Občina Kungota ima sprejet Občinski prostorski načrt Občine Kungota (MUV, št. 21/2018, 
27/2019), ki za obravnavano območje, ki je predmet lokacijske preveritve, določa podrobno 
podrobnejšo namensko rabo Aa - površine avtohtone razpršene poselitve. 

Na območjih podrobne podrobnejše namenske rabe prostora »Aa –površine avtohtone 
razpršene poselitve« veljajo naslednji podrobni prostorski izvedbeni pogoji: 

a) Dopustne osnovne dejavnosti: Bivanje, kmetijstvo, lov, gozdarstvo 

b) Dopustne spremljajoče dejavnosti: Gostinstvo, obrtništvo, storitve, poslovne dejavnosti, 
rekreacijske dejavnosti, izobraževanje, zdravstvo in socialno varstvo, kulturne dejavnosti ter 
dopolnilne dejavnosti na kmetiji, a le do 500 m2 skupne bruto tlorisne površine temu 
namenjenih stavb. Skupna bruto tlorisna površina stavb za dejavnosti v obliki turistične kmetije 
z nastanitvijo lahko znaša več kot 500 m2 in to ne glede na predhodne določbe glede razmerij 
med osnovnimi in spremljajočimi dejavnostmi v stavbah, trgovina. 

c) Dopustne vrste objektov: 11100 – Enostanovanjske stavbe; 11210 – Dvostanovanjske 
stavbe; 12112 – Gostilne, restavracije in točilnice; 12420 – Garažne stavbe; 12510 – 
Industrijske stavbe, od tega le: delavnice, klavnice, pekarne, mizarske in podobne delavnice, ki 
so namenjene opravljanju dopolnilne dejavnosti na kmetiji; 12711 – Stavbe za rastlinsko 
pridelavo; 12712 – Stavbe za rejo živali; 12713 – Stavbe za spravilo pridelka; 12714 – Druge 
nestanovanjske kmetijske stavbe; 12721 – Stavbe za opravljanje verskih obredov, od tega 
samo kapele; 12740 – Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje, od tega samo: zavetišča in hoteli 
za živali, pesjaki, konjušnice in pomožne stavbe v skladu s Prilogo 1; 24122 – Drugi gradbeni 
inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas, od tega samo: otroška in druga javna igrišča, 
javni vrtovi, parki, trgi, ki niso sestavni deli javne ceste, zelenice, piknik površine in druge 
urejene zelene površine.  

d) Velikost gradbene parcele: Najmanj 500 m
2
. Tolerance: Površina je lahko drugačna v primeru 

legalizacije objekta, ki je bil zgrajen in vnesen v geodetske evidence pred 1. 1. 2018, če iz 
projekta za gradbeno dovoljenje izhaja, da je možno objekt uporabljati brez neposrednega 
vpliva na sosednja zemljišča (dostop, gospodarska javna infrastruktura, vzdrževanje…). V 
primeru tovrstne legalizacije se FZ in FI ne preverjata.  

e) Etažnost: Največja je P+M. 

f) Urbanistično in arhitekturno oblikovanje: Urbanistično in arhitekturno oblikovanje stavb in 
naselij se podreja avtohtonim vzorcem; V primeru potrebe po drugačnem oblikovanju se za 
območje posega pripravi OPPN. Višina streh na nestanovanjskih kmetijskih stavbah, širših od 
12 m, lahko znaša do 6 m. 

g) Stopnja varstva pred hrupom - III. stopnja. 

h) Stopnja varstva pred elektromagnetnim sevanjem - I. stopnja. 

Podrobnejših PIP za EUP OP-146 ni opredeljenih. 
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5 DOLOČITEV OBSEGA STAVBNEGA ZEMLJIŠČA POSAMIČNE 

POSELITVE 

Izvorno območje lokacijske preveritve  

Izvorno območje lokacijske preveritve predstavlja stavbno zemljišče razpršene poselitve na 
območju EUP OP-146, s površino 2.557,25 m

2
, ki se v skladu z 280. Členom ZUreP-2 šteje kot 

posamična poselitev, s čimer so zagotovljeni pogoji za opredelitev izvornega območja lokacijske 
preveritve. 

 

 
Slika 11:   Prikaz izvornega območja LP na zemljiško katastrskem prikazu (januar 2020)  

Območje lokacijske preveritve 

Z lokacijsko preveritvijo se predlaga preoblikovanje in dodatno povečanje obsega stavbnega 
zemljišča posamične poselitve z namenom zagotavljanja ustreznih prostorskih pogojev za 
izvedbo predhodno že obrazloženih investicijskih namer na s tem elaboratom opredeljenem 
izvornem območju lokacijske preveritve.  

V skladu z ZUreP-2 je dopustno preoblikovanje stavbnega zemljišča posamične poselitve in 
povečanje le-tega, pri čemer pa se ne sme povečati za več kot 20% glede na izvorno določen 
obseg, povečanje pa hkrati ne sme preseči 600 m². 

Glede na načrtovane prostorske ureditve in upoštevajoč terenske razmere in dejansko 
funkcionalno zemljišče kmetijskega gospodarstva na obravnavanem območju se predlaga 
preoblikovanje in dodatno povečanje stavbnega zemljišča tako, da je zagotovljen pogoj 
največjega možnega, dopustnega, povečanja, t.j. 20% izvorno določenega stavbnega zemljišča 
razpršene poselitve, kar predstavlja povečanje v obsegu 511 m².  
 POV (m

2
) 

Izvorno območje lokacijske preveritve (IOLP)       2.557  

- Preoblikovanje IOLP +/- 633 

- razširitev  IOLP +  511 

Končna površina stavbnega zemljišča posamične poselitve po 
izvedeni lokacijski preveritvi  3.068 
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Slika 12:   Prikaz območja LP, z izvorno določenim območjem lokacijske preveritve, na 

zemljiško katastrskem prikazu 
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6 PODROBNEJŠA UTEMELJITEV LOKACIJSKE 

PREVERITVE 
 
Vsebina tega poglavja podrobneje utemeljuje skladnost lokacijske preveritve z zakonodajnimi 
kriteriji, ki obsegajo oz. se nanašajo na: 

- veljavnost ustreznega pravnega prostorskega akta na območju občine, 
- ustreznost opredelitve podrobnejše namenske rabe prostora, 
- obstoj drugih lokacijskih preveritev za isti namen na predmetnem območju posamične 

poselitve, 
- obseg spremembe stavbnega zemljišča načrtovane z lokacijsko preveritvijo, 
- izpolnjevanje določb 31. Člena ZUreP-2 in 
- upoštevanje fizičnih lastnosti zemljišč. 

Pravni prostorski akt 

Občina Kungota ima sprejet Občinski prostorski načrt Občine Kungota (MUV, št. 21/2018, 
27/2019), kar zagotavlja osnovni pogoj za izvedbo lokacijske preveritve, ki se nanaša na 
spremembo obsega stavbnega zemljišča posamične poselitve. 

Podrobnejša namenska raba prostora 

Izvorno območje lokacijske preveritve je z OPN Občine Kungota opredeljeno kot stavbno 
zemljišče razpršene poselitve, ki se v skladu z 280. čl. ZUreP-2 šteje za posamično poselitev. 
Posledično je zagotovljen nadaljnji pogoj za izvedbo lokacijske preveritve po 127. in 128. čl. 
ZUreP-2, saj ta pogojuje spremembo obsega stavbnega zemljišča le za z OPN opredeljena 
stavbna zemljišča posamične poselitve. 

Lokacijske preveritve za isti namen 

Pred postopkom predmetnega elaborata lokacijske preveritve se je preverilo ali so bila že 
izvedena povečanja obsega istega stavbnega zemljišča s postopkom lokacijske preveritve.  

Opredeljeno izvorno območje lokacijske preveritve še ni bilo predmet preoblikovanja z 
lokacijsko preveritvijo, s čimer je zagotovljen pogoj, da se na predmetnem območju lokacijska 
preveritev za namen preoblikovanja in dodatno povečanja obsega stavbnega zemljišča, ki ne 
predstavlja več kot 20% in hkrati ne presega 600 m²,  lahko izvede. 

Upoštevanje fizičnih lastnosti zemljišča na območju obravnave 

Območje lokacijske preveritve upošteva fizične lastnosti zemljišč na obravnavanem območju, in 
sicer se posega: 

- izven območij varstva površinskih voda, 
- izven območij kompleksnih kmetijskih zemljišč z visokim pridelovalnim potencialom oz. 

zemljišč, na katerih so bile izvedene agrarne operacije, 
- upoštevajoč konfiguracijo terena na bolj uravnano in dostopno zemljišče, v neposredno 

bližino že obstoječega objekta, pri čemer se naj stabilnost zemljine preveri skozi 
geološko geomehansko mnenje in pri projektiranju in gradnji upošteva morebitne 
potrebne protierozijske ukrepe,  
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- na prisojno lego, s čimer bodo zagotovljeni pogoji glede osončenosti, kar je pomembno 
tudi z vidika zdravja ljudi. 

V sled navedenemu izhaja, da je lokacijska preveritev utemeljena, saj izbor lokacije izvzem in  
razširitve stavbnega zemljišča posamične poselitve upošteva tudi fizične lastnosti prostora. 

Izpolnjevanje pogojev določb 31. člena ZUreP – 2 o ohranjanju posamične 
poselitve in prostorskih izvedbenih pogojev iz OPN 

A. Širitev obstoječih dejavnosti 

Na površinah posamične poselitve opredeljene v OPN sta med drugimi dejavnostmi dopustni 
tudi bivanje in kmetijska dejavnost. Na izvornem območju sta omenjeni dejavnosti tudi že 
obstoječi v dopustnih objektih. 31. člen ZUreP-2 določa, da je na območju posamične poselitve 
dopuščeno načrtovanje novih objektov za obstoječe dejavnosti. Ker se z načrtovanimi 
prostorskimi ureditvami načrtujejo objekti za potrebe bivanja in kmetijske ter njenih dopolnilnih 
dejavnosti, ki dopolnjujejo in zaokrožujejo dejavnost in območje kmetijskega gospodarstva, iz 
navedenega izhaja, da je preoblikovanje in razširitev stavbnega zemljišča za gradnje, posege in 
ureditve: 

- stanovanjsko – poslovno – trgovskega objekta v JV delu  
- skladiščnega objekta z garažo v zahodnem delu ter 
- skladiščnega objekta v severnem delu 

za potrebe kmetijskega gospodarstva na območju posamične poselitve v občini Kungota 
dopustna.  

Na obstoječem stavbnem zemljišču stojijo objekti kmetijskega gospodarstva, ki so večinoma 
dotrajani in se jih s predvidenimi novimi ureditvami delno ruši, delno se jim spreminja 
namembnost, hkrati pa načrtujejo novi objekti skladni z namembnostjo območja. S 
preoblikovanjem in dodatno širitvijo stavbnega zemljišča bodo zagotovljeni prostorski pogoji za 
navedene umestitev načrtovanih prostorskih ureditev ureditve, ki bodo dopolnili oz. zaokrožili 
obstoječo gradnjo.  

S predlaganim preoblikovanjem in dodatnim povečanjem stavbnega zemljišča posamične 
poselitve se nadalje ohranja le en stanovanjski objekt, in še to z mešano namembnostjo vezano 
na razvoj kmetijskih dopolnilnih dejavnosti, vendar ne v obstoječem temveč drugem objektu. 
Obstoječemu stanovanjskemu objektu se bo spremenila namembnost v skladiščni objekt. 
Načrtovani so potrebni funkcionalni objekti potrebni za izvajanje načrtovanih dejavnosti.  

Glede na navedeno izhaja, da je izpolnjen pogoj za utemeljenost lokacijske preveritve z vidika 
zagotavljanja prostorskih pogojev za načrtovanje novih objektov za obstoječe dejavnosti, pri 
čemer morajo biti izpolnjeni pa še drugi pogoji, predstavljeni v nadaljevanju. 

B. Vpliv na arhitekturni in tipološki vzorec poselitve 

Ohranjanje značilnega arhitekturnega vzorca se zagotavlja skozi pri podrobnejšem načrtovanju 
upoštevanje v odloku o OPN določenih pogojev glede urbanističnega in arhitekturnega 
oblikovanja (upoštevanje tradicionalnih značilnosti oblikovanja objektov, tloris objekta, 
oblikovanje strehe, lega objektov idr.). Načrtovani objekti po tlorisu in višinskih gabaritih ter legi 
upoštevajo določila odloka. 
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Ohranjanje tipološkega vzorca se zagotavlja skozi upoštevanje prepoznanih poselitvenih 
značilnosti v prostoru, med drugim tudi ohranjanja obsega stavbnih zemljišč posamične 
poselitve. S preoblikovanjem izvornega območja stavbnega zemljišča: 

- nove - dodatne površine stavbnih zemljišč ne presegajo obsega obstoječih zemljišč, 
- se zagotavljajo pogoji za sanacijo - rušitev in preureditev obstoječih ter gradnjo dveh 

novih objektov na mestu porušenih z namembnostjo skladno z dopustnimi dejavnostmi 
na območju razpršene poselitve, kar zagotavlja pogoje za revitalizacijo podeželskega 
območja občine; 

- se značilnosti poselitvenega vzorca ne spreminjajo – stavbno zemljišče posamične 
poselitve ohranja svoj namen in ne prerašča v večje poselitveno območje – naselje. 

V sled navedenemu izhaja, da je izpolnjen pogoj glede ohranjanja arhitekturnih in tipoloških 
vzorcev, kar izkazuje utemeljenost lokacijske preveritve na predmetnem območju.  

C. Komunalna opremljenost 

Na območju obstoječe posamične poselitve so zagotovljeni osnovni pogoji za komunalno 
opremljenost, saj na območju potekajo javna infrastrukturna omrežja osnovnega standarda 
skladno z v odloku o OPN določenimi pogoji glede priključevanje na GJI in grajeno javno dobro. 
 
Zagotovljeni so pogoji za: 
- dostop na javno cesto preko obstoječe dovozne ceste do obstoječih objektov, 
- priključitev na električno omrežje, 
- priključitev na vodovodno omrežje, 
- priključitev na omrežje elektronskih komunikacij. 
Odvajanje komunalnih odpadnih voda se ureja in bo tudi v prihodnje individualno, načrtovana je 
gradnja male komunalne čistilne naprave. 
 
Glede na pogoje 31. čl. ZUreP-2, ki se nanaša na ustrezno komunalno opremljenost posamične 
poselitve, in predhodno navedeno, izhaja, da je tudi ta pogoj izpolnjen, kar izkazuje 
utemeljenost lokacijske preveritve. 

D. Vpliv na okolje in na obstoječo posamično poselitev  

Načrtovana je gradnja objektov ob že obstoječe objekte in na mestu nekaterih porušenih, kar 
pogojuje preoblikovanje in delno povečanje stavbnega zemljišča razpršene poselitve zaradi 
zagotavljanja med drugim tudi potrebnih odmikov med objekti in ureditve ustreznih 
manipulativnih in funkcionalnih površin. Ker se načrtuje poseg: 

- za katerega po veljavni okoljski zakonodaji ni potrebno izvesti presoje vplivov na okolje, 
- ki dopolnjuje in zaokrožuje obstoječo pozidavo, ne spreminja namembnosti območja in 

je skladen s pogoji glede dopustnih objektov in dejavnosti v veljavnem prostorskem aktu 
občine, 

- izven območij ohranjanja narave, varstva kulturne dediščine, varstva gozdov in izven 
večjih kompleksov kmetijskih zemljišč z visokim pridelovalnim potencialom, 

- ob katerem se ne načrtuje drugih posegov, ki bi lahko kumulativno vplivali na 
poslabšanje stanja v neposredni okolici ali širše oz. se z načrtovanimi ureditvami 
izboljšuje stanje okolja na predmetni lokaciji, 

- ki ne prinaša tveganje za nastanek okoljskih nesreč ali izrazito povečanje emisij 
onesnaževal ali drugih motenj za zdravje, počutje in kakovost življenja ljudi (smrad, 
vibracije ipd.), 

- ki ne bo bistveno vplival na spremembo dejanske rabe zemljišč, 
- ki ne bo vplival na zmanjšanje regenerativne sposobnosti naravnih virov na 

obravnavanem območju, 
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- ki se mikrolokacijsko načrtuje na uravnano območje, kjer je hipotetično ogroženost 
zaradi premikov zemljine majhna, kljub vsemu pa je potrebno v času projektiranja in 
gradnje predhodno preveriti njeno stabilnost, 

- ki ne bo imel čezmejnih vplivov oz. bodo tudi vplivi na bližnjo okolico zanemarljivi 
se ocenjuje, da bo s preoblikovanjem in delno razširitvijo obsega stavbnega zemljišča 
posamične poselitve vpliv posega na okolje in obstoječo poselitev zanemarljiv. 

E. Skladnost s pravnimi režimi in varstvenimi usmeritvami 

Načrtovane prostorske ureditve se načrtuje izven območij: 
- ohranjanja narave,  
- varstva kulturne dediščine,  
- varstva površinskih voda,  
- varstva vodnih virov,  
- varstva gozdov; 
- sklenjenih kmetijskih zemljišč na katerih so bile izvedene agrarne operacije ali imajo 

visok pridelovalni potencialin 
- izven poplavno ogroženih območij. 
 

Na podlagi navedenega se ugotavlja skladnost s pravnimi režimi in varstvenimi usmeritvami na 
predmetnem območju. 
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7 ZAKLJUČEK 
 
Predmetna lokacijska preveritev, ki se nanaša na preoblikovanje in dodatno manjše povečanje 
stavbnega zemljišča posamične poselitve, je glede na predhodno predstavljena dejstva 
utemeljena. Ugotavlja se njena skladnost z zakonodajnimi kriteriji, ki jih opredeljuje veljavna 
prostorska zakonodaja, in sicer je zagotovljen že osnovni pogoj, t.j., da ima občina sprejet 
ustrezni prostorski akt. Ta na predmetnem območju določa stavbno zemljišče razpršene 
poselitve, v skladu z 280. Čl. ZUreP-2 posamične poselitve, s čimer je zagotovljen nov, dodatni 
pogoj za izvedbo lokacijske preveritve. Dodatno utemeljuje njeno upravičenost: 
- upoštevanje fizičnih lastnosti zemljišč, pravnih režimov in varstvenih usmeritve oz. omejitev, 

ki veljajo na predmetnem območju, 
- odsotnost predhodno izvedenih lokacijskih preveritev vezanih na predmetno stavbno 

zemljišče posamične poselitve,  
- načrtovanje dejavnosti in objektov skladnih z določili veljavnega OPN in tudi vizijo razvoja 

občine,  
- upoštevanje zakonodajnih kriterijev glede določitve obsega stavbnega zemljišča, 
- upoštevanje avtohtone arhitekturne zasnove objektov, 
- ohranjanje prepoznane avtohtone tipike poselitve, 
- zagotovljen dostop in priključevanje na prometno in drugo gospodarsko javno infrastrukturo 

ter 
- ocenjen zanemarljiv vpliv na okolje. 
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