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OBRAZLOŽITEV 

1.1 Namen lokacijske preveritve 

Predmet lokacijske preveritve je območje posamične poselitve na Jezeru v EUP JE_8 v občini 
Brezovica (slika 1). Zemljišča, ki so predmet preoblikovanja in povečanja stavbnih površin 
posamične poselitve, so v lasti investitorja. 
 

 
Slika 1: Prikaz podrobnejše namenske rabe prostora na območju lokacijske preveritve in okolice. Vir: PISO, maj 2022.  

 
V južnem delu obravnavanega območja je na stavbnih površinah domačije, poleg stanovanjske 
hiše, več gospodarskih objektov, ki so namenjeni kmetijski dejavnosti za lastne potrebe. Prostih 
stavbnih površin, ki bi omogočale racionalno umestitev in gradnjo nove stanovanjske hiše, ni. 
 
Investitorjeva namera je, da se s postopkom lokacijske preveritve za namen izvajanja gradnje, 
omogoči preoblikovanje stavbnega zemljišča posamične poselitve glede na obseg, ki je kot 
izvoren določen v veljavnem OPN. Predvideno stanje bo skupaj z obstoječim predstavljalo 
zaokroženo celoto domačije. 
 
Na obravnavanem območju lokacijska preveritev še ni bila izvedena. 
 

1.2 Območje lokacijske preveritve in obstočeje stanje 

Območje lokacijske preveritve je domačija v naselju Jezero. Domačija leži v EUP JE_8 s PNRP A – 
površine razpršene poselitve (slika 1). Ima zagotovljeno priključitev na javno elektroenergetsko, 
vodovodno, kanalizacijsko in TK omrežje ter dostop na javno pot 523041 – Jezero 69d (slika 2).   
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Slika 2: Prikaz gospodarske javne infrastrukture na omobčju lokacijske preveritve in okolice (— elektroenergetsko 
omrežje, — TK omrežje, — vodovodno omrežje, — javna pot, — kanalizacijsko omrežje, --- območje lokacijske 
preveritve). Vir: PISO, maj 2022. 

 
Dejanska raba zemljišč na območju lokacijske preveritve je preplet barjanskega in trajnega 
travnika, neobdelanega kmetijskega zemljišča in pozidanega ter sorodnega zemljišča (slika 3). 
 

 
Slika 3: Dejanska raba na območju lokacijske preveritve in okolice (rdeča = ID 3000 – pozidano in sorodno zemljišče; 
rjava = ID 1100 – njive in vrtovi; svetlo zelena = ID 1300 – trajni travnik; srednje zelena = ID 1600 – neobdelano 
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kmetijsko zemljišče; ID 1321 – barjanski travnik; temno zelena = ID 2000 – gozd; modra = ID 7000 – voda; --- 
območje lokacijske preveritve). Vir: PISO, maj 2022. 

 
Obravnavana domačija leži v : 
− območjih Natura2000 SAC Ljubljansko barje (SI3000271) in SPA Ljubljansko barje 

(SI5000014); 
− ekološko pomembnih območjih ID 31400 – Ljubljansko barje in ID 8000 – Osrednje območje 

življenjskega prostora velikih zveri; 
− območju Krajinskega parka Ljubljansko barje (Uredba o krajinskem parku Ljubljansko barje, 

Uradni list RS, št. 112/08, 46/14 – ZON-C in 75/22); 
− delno v območju naravnega spomenika in državne naravne vrednote Jezero pri Podpeči 

(geomorfološka, hidrološka in ekosistemska naravna vrednota, kraško jezero pri Podpeči pod 
Krimom, ID 226); 

− območju kulturne krajine Ljubljana – kulturne krajina Ljubljansko barje; 
− območju profane stavbne dediščine Jezero – domačija Jezero 67 (hiša, mlin, skedenj, 

svinjak…); 
− arheološkem območju Ljubljana – arheološko območje Ljubljansko barje; 
− robno v območju požarno ogroženih gozdov (majhna ogroženost).  

 

UTEMELJITEV 

2.1 Identifikacijske številke oz. nazivi (v primerih, kjer ID št. še ni dodeljena) 
povezanih veljavnih prostorskih aktov in potrjenih lokacijskih preveritev iz 
prostorskega informacijskega sistema za izvorno območje in območje, ki 
se nanaša na lokacijsko preveritev 

Na območju lokacijske preveritve je v veljavi: 
Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Brezovica (Uradni list RS, št. 23/16, 48/16, 
63/16, 41/17, 2/18). 
 

2.2 Zemljišča, na katere se nanaša lokacijska preveritev 

št. katastrske 
občine 

ime katastrske občine parc. št. boniteta po GURS 

1703 Jezero 

631 – del 33 

633/1 – del  33 

643/1 – del  36 

643/2 – del  33 

Vir bonitete po GURS: PISO, maj 2022. 
 

2.3 Podatkovni viri 

Pri pripravi elaborata so bili uporabljeni viri: 
− ARSO, Atlas okolja, http://gis.arso.gov.si/atlasokolja/ 
− GURS, e-Geodetski podatki, https://egp.gu.gov.si/egp/  
− MOP, prostorski informacijski sistem eProstor, dostop do podatkov o prostorskih aktih, 

https://dokumenti-pis.mop.gov.si/javno/veljavni/ 
− PISO, prostorski informacijski sistem občin, https://www.geoprostor.net/PisoPortal/ 

https://egp.gu.gov.si/egp/
https://www.geoprostor.net/PisoPortal/
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2.4 Dodatna dokumentacija, ki je bila uporabljena pri izdelavi elaborata   

/ 
 

2.5 Namen v skladu s 127. členom ZUreP-2, za katerega se predlaga izvedba 
lokacijske preveritve 

Lokacijska preveritev je instrument prostorskega načrtovanja, s katerim se: 
− za namen izvajanja gradenj prilagodi in določi natančna oblika ter velikost območja 

stavbnih zemljišč na posamični poselitvi; 
− za doseganje gradbenega namena prostorskega izvedbenega akta dopušča individualno 

odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev kot so določeni v tem aktu; 
− za namen smotrne rabe ter aktivacije zemljišč in objektov, ki niso v uporabi, omogoča 

začasno rabo prostora. 
 

PODROBNA UTEMELJITEV                                                                                                                            

3.1 Opis predlagane spremembe območja posamične poselitve 

V skladu z veljavnim PA je površina izvornega stavbnega zemljišča posamične poselitve v EUP 
JE_8 5.835,44 m2.  
 
Za potrebe investitorjeve namere se izvorno stavbno zemljišče posamične poselitve v EUP JE_8 
poveča na način, da je omogočena racionalna umestitev in gradnja stanovanjske hiše (slika 4, 
preglednica 1): stavbno zemljišče se poveča za skupno 594,31 m2 oz. za 10,2 % izvorne 
površine stavbnega zemljišča, kar je v skladu z določili 128. člena ZUreP-2. 
 

 

Slika 4: Preoblikovanje in povečanje stavbnih površin posamične poselitve v EUP JE_8 v občini Brezovica (modri 
poligon = povečanje stavbnega zemljišča; siva prekinjena črta = domačija v gruči). Vir: vektorski sloj OPN Občine 
Brezovica, MOP, maj 2022. 
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Preglednica 1: Bilanca povečanja stavbnih površin posamične poselitve v EUP JE_8 v občini Brezovica 

EUP 
površina izvornega stavbnega 

zemljišča (m2) 
površina povečanja stavbnega 

zemljišča (m2) 
% izvorne površine stavbnega 

zemljišča 

JE_8 5.835,44 

+ 128,61 
+ 465,70 

_________________ 
skupaj  594,31 

10,2 

 
Povečanje stavbnih površin posamične poselitve posega v EUP BO_11 s PNRP K1 (najboljša 
kmetijska zemljišča), na zemljišča s parc. št. 631-del, 633/1-del, 643/1-del, 643/2-del, vse k.o. 
1703 – Jezero. 
 

3.2 Utemeljitev izpolnjevanja prostorskih izvedbenih pogojev iz OPN 

Družina se ukvarja z osnovno kmetijsko dejavnostjo. Z željo po nadaljevanju kmetije načrtujejo 
izgradnjo nove stanovanjske hiše.  
 
Obravnavano območje lokacijske preveritve je z veljavnim OPN opredeljeno s PNRP A – površine 
razpršene poselitve, kjer v 119. členu PIP za gradnjo na površinah razpršene poselitve kot 
osnovno dejavnost omogoča bivanje s s spremljajočimi dejavnostmi, ki služijo tem območjem. 
 

3.3 Utemeljitev izpolnjevanja pogojev glede upoštevanja fizičnih lastnosti 
zemljišča in določb iz 31. člena (ohranjanje posamične poselitve) ZUreP-2 

» 
Obstoječa posamična poselitev se ohranja z rekonstrukcijo, prizidavo in nadomestno gradnjo 
obstoječih objektov ter gradnjo pomožnih objektov, dopušča pa se tudi načrtovanje novih objektov 
za obstoječe dejavnosti, pod naslednjimi pogoji, da: 
− se ohranja obstoječi arhitekturni in tipološki vzorec posamične poselitve, tako da nove površine 

stavbnih zemljišč ne presežejo obsega obstoječih, 
« 
 
Obstoječa posamična poselitev je domačija v Jezeru, razraslem podeželjskem naselju na obrobju 
Ljubljanskega barja. Naselje je ravninsko, delno obcestno, delo v gručah.  
 
Obravnavana domačija leži ob Mlinskem potoku, JV od Podpeškega jezera, neposredno ob javni 
poti in predstavlja funkcionalno gručo naselja. Na stavbnih površinah domačije je poleg 
stanovanjske hiše več gospodarskih objektov. Družina načrtuje gradnjo nove stanovanjske hiše.  
 
Zaradi lastniške strukture, obstoječega dovoza in stavbnega fonda, ni razpoložljivih stavbnih 
površin, ki bi investitorju omogočale racionalno umestitev in gradnjo nove stanovanjske hiše. 
Nižje ležeči barjanski travnik pod cesto za gradnjo ni primeren. Za umestitev in gradnjo hiše je 
primernejši višje ležeči teren neobdelanega kmetijskega zemljišča nad cesto kot sledi iz slike 4. 
 
Zaradi dejstva, da nove površine stavbnega zemljišča ne presegajo obsega obstoječih ter načina 
umestitve stanovanjske hiše, se ohranja tipološki vzorec posamične poselitve – domačija v gruči, 
ki je funkcionalno, pomensko in oblikovno zaokrožena celota (slika 4); oblikovanje stavbe po 
določilih prostorskega akta, pa bo prispevalo k ohranjanju arhitekturnega vzorca posamične 
poselitve.    
 
» 
− je obstoječa posamična poselitev ustrezno komunalno opremljena, dostop do javne ceste pa se 

praviloma zagotavlja preko obstoječih dovozov, 
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« 
 
Obstoječa posamična poselitev ima zagotovljeno priključitev na javno elektroenergetsko, 
vodovodno, kanalizacijsko in TK omrežje ter neposredni dostop na javno pot. 
 
Za predvideno stanovanjsko hišo se bo dostop na cesto zagotavljal preko obstoječega ali novega 
dovoza, stavba bo preko novih priključkov priključena na obstoječa GJI omrežja. 
 
» 
− se vpliv na okolje in na obstoječo posamično poselitev ne bo bistveno povečal in 
« 
Vpliv na okolje in na obstoječo posamično poselitev se ne bo bistveno povečal, saj bo 
nameravana gradnja stanovanjska hiša, ki bo namenjena bivanju, kar bo omogočalo ohranitev 
posamične poselitve. 
 
» 
− so načrtovani posegi v prostor skladni s pravnimi režimi in varstvenimi usmeritvami. 
» 
Obravnavano območje leži v posebnih varstvenih območjih in ekoloških območjih, ki so 
pomembna za ohranjanje biotske raznovrstnosti, v območju krajinskega parka, delno v območju 
naravnega spomenika in državne naravne vrednote, območju kulturne krajine, profane stavbne 
dediščine, arheološkem območju ter robno v območju požarno ogroženih gozdov. 
 
Z upoštevanjem določil veljavnega PA, veljavne področne zakonodaje, usmeritev in pogojev za 
ohranjanje biotske in krajinske raznovrstnosti, režimov varovanja kulturne dediščine ter ukrepov 
za varstvo gozdov pred požari, bo načrtovani poseg skladen s pravnimi režimi in varstvenimi 
usmeritvami. 
 

POVZETEK KRITERIJEV  

ZA DOLOČANJE OBSEGA STAVBNEGA ZEMLJIŠČA PRI POSAMIČNI POSELITVI 

kriterij 
ocena skladnosti 

DA NE NIMA VPLIVA 

Občina ima sprejet OPN.    

PNRP na območju LP je posamična poselitev oz. šteje kot 
posamična poselitev (280. člen ZUreP2). 

   

Sprememba obsega stavbnega zemljišča ne presega 600 m2.    

Sprememba obsega stavbnega zemljišča ne presega 20% 
izvornega obsega. 

   

Navedene in upoštevane so predhodno izvedene LP, ki s SD-OPN 
še niso vključene v veljavni OPN. 

   

Ohranja se obstoječi arhitekturni in tipološki vzorec posamične 
poselitve. 

   

Obstoječa posamična poselitev je ustrezno komunalno 
opremljena, dostop do javne ceste pa se praviloma zagotavlja 
preko obstoječih dovozov. 

   

Vpliv na okolje in na obstoječo posamično poselitev se ne bo 
bistveno povečal. 
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Načrtovani posegi v prostor so skladni s pravnimi režimi in 
varstvenimi usmeritvami. 

   

Pri načrtovanih posegih so upoštevane fizične lastnosti zemljišča.    

 
Z izpolnjevanjem pogojev glede upoštevanja določil 31. člena ZUreP-2 o ohranjanju 
posamične poselitve, prostorskih izvedbenih pogojev iz OPN, fizičnih lastnosti zemljišč in 
pravnih režimov na tem območju ter drugega odstavka 128. člena ZUreP-2 – stavbna 
zemljišča posamične poselitve v EUP JE_8 se povečajo za 594,31 m2 oz. za 10,2 % izvorne 
površine stavbnih zemljišč – smatramo, da je nova določitev obsega stavbnega zemljišča pri 
posamični poselitvi utemeljena in s tem dopustna. 
 

GRAFIČNI DEL ELABORATA 

− območje lokacijske preveritve v vektorski obliki, 

− izvorno območje za lokacijsko preveritev,  

− izsek iz zemljiškokatastrskega prikaza za parcele na območju lokacijske prevritve. 

 


