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I. BESEDILO ELABORATA 
 
 
1. Namen lokacijske preveritve  
Lokacijska preveritev je predvidena kot instrument določanja natančnega obsega in oblike stavbnega zemljišča na 
posamični poselitvi  v zaselku »Pr Tomažk« v naselju Zadlog v Občini Idrija (enota urejanja prostora CP_8/87_A) za 
potrebe obstoječih in predvidenih stavb v zaselku. 
 
2. Zakonske podlage lokacijske preveritve 
Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) – ZUreP-2: določanje velikosti in obsega stavbnega zemljišča pri 
posamični poselitvi:  128. člen in 31. člen  
 
3. Predhodni pogoji 
Občina Idrija je sprejela Odlok o nadomestilu stroškov za izvedbo lokacijske preveritve (Ur. l. RS št. 46/2019). 
 
4. Prostorski akti in že izvedene lokacijske preveritve 
Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Idrija (Ur. l. RS št. 38/11, popr. 53/11, 89/11, 107/13, popr. 12/14, 
53/14, 70/16, 40/17, 50/18) – OPN 
 
Predhodno izvedene lokacijske preveritve na območju enote CP_8/87_A: /  
 
5. Opis stanja 
Zaselek »Pr Tomažk« je pravzaprav območje več stavb in zunanjih površin ene same kmetije z dopolnilno 
dejavnostjo žage. Površine v zaselku z izjemo javnih poti so v lasti investitorja, nosilca kmetijske dejavnosti.  
 
Obstoječe in predvidene stavbe (v oklepajih so navedene številke iz katastra stavb) v zaselku so: 

- Starejša stanovanjska hiša na p. št. 417/3 k.o. Idrijski Log (stavba št.  91 oziroma hišna številka 73 na 
spodnji sliki) 

- Gospodarsko poslopje – hlev (stavba št. 88)  z gnojiščem na p. št. 417/3,  417/2 in 421/1 k.o. Idrijski Log. 
- Garaža (ni vpisana v kataster stavb) in drvarnica (stavba št. 92) na p. št. 480/1 k.o. Idrijski Log. Garaža je s 

treh strani vkopana v teren, streha je zelena. Drvarnica je pritlična, tlorisne površine cca 40m2. 
- Poslopje senika z nadstreškom (stavba št. 89) na p. št. 417/1 k.o. Idrijski Log. 
- Nova stanovanjska hiša na p. št. 412 (stavba št. 87) k.o. Idrijski Log, zgrajena na podlagi gradbenega 

dovoljenja Upravne enote Idrija, št.  35100-0101/95 z dne 26. 10. 1995. 
- Stavba žage (stavba št. 86) na p. št. 421/3 k.o. Idrijski Log (stavbno zemljišče), stavba žage s prostori za 

razrez hlodovine, delavnico za predelavo lesa in brusilnico ima pridobljeno gradbeno dovoljenje Upravne 
enote Idrija, št.  35100-0106/93 z dne 1. 5. 1996. Osnovna dejavnost žage je izdelovanje palet, v stavbi 
poteka razrez lesa in proizvodnja palet.  

- Nadstrešek ob severni in zahodni fasadi žage, pretežno na p. št. 421/3, deloma na p. št. 421/1 k.o. Idrijski 
Log je postavljen brez ustreznih upravnih dovoljenj. Ureditev stanja – pridobitev gradbenega dovoljenja 
zahteva predhodno določitev natančne oblike in obsega stavbnega zemljišča skozi postopek lokacijske 
preveritve. 

- Dodatna stavba za razrez lesa in sušilnico na p. št. 421/1 k.o. Idrijski Log (delno na stavbnem zemljišču, 
delno na površini z namensko rabo gozd), gradnja je bila začeta brez ustreznih dovoljenj, ureditev stanja – 
pridobitev gradbenega dovoljenja zahteva predhodno določitev natančne oblike in obsega stavbnega 
zemljišča skozi postopek lokacijske preveritve. 

- Predviden servisni objekt za kratkotrajno nastanitev na kmetiji s pripadajočo površino – predvidenim 
parkiriščem na p. št. 412 k.o. Idrijski Log, objekt ima pridobljeno gradbeno dovoljenje Upravne enote Idrija, 
št.  351-106/2019-21 z dne 7. 1. 2020. 
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  vir: https://gis.iobcina.si/gisapp/Default.aspx?a=idrija 
 
Naštete stavbe in pripadajoče površine se nahajajo 
pretežno na zemljišču z namensko rabo »površine 
posamične poselitve«, nekateri deli  stavb in površine 
pa segajo tudi na zemljišča, ki po namenski rabi niso 
stavbna. Po drugi strani pa je v sklopu stavbnih 
zemljišč zaobjetih nekaj površin, ki so po rabi 
kmetijska in katerih dejanske rabe investitor ne 
namerava spremeniti. Opisane situacije so prikazane 
tudi v grafični prilogi št. 4 in  podrobneje opisane so v 
poglavju 7 »Opis predlaganega natančnega obsega 
in oblike območja posamične poselitve« ter so 
vsebinska podlaga za določitev obsega in velikosti 
stavbnega zemljišča celotnega zaselka. 
Preko zaselka poteka kataster javne poti, v naravi 
poteka pot drugače, ker terensko (višinska razlika) 
potek skladno s katastrom ni mogoč.  
 
 
6. Podatki o izvornem območju posamične poselitve 
Na lokaciji zaselka »Pr Tomažk« je v OPN opredeljeno stavbno zemljišče s podrobnejšo namensko rabo A - 
območje razpršene poselitve oziroma skladno z določili ZUreP-2 območje posamične poselitve, oznaka enote 
urejanja prostora glasi CP_8/87_A. 
 

6.1.        Površina: 7.055,57m2 
6.2. Namenska raba: stavbno zemljišče, podrobnejša namenska raba A - območje razpršene 

poselitve oziroma skladno z določili ZUreP-2 območje posamične poselitve 
6.3. Prostorski izvedbeni pogoji 

Urejanje s prostorskimi izvedbenimi pogoji OPN. 
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Prostorski izvedbeni pogoji iz OPN za namensko rabo A omogočajo gradnjo eno in 
dvostanovanjskih hiš, nestanovanjskih kmetijskih stavb ter objektov za dopolnilne dejavnosti: stavb 
za kratkotrajno namestitev na kmetiji, poslovne in obrtne dejavnosti. (62. člen OPN), torej so 
dopustne vse vrste obstoječih in predvidenih stavb v zaselku.  
Stavbe za dopolnilne dejavnosti so dopustne pod pogoji (dovolj veliko zazidljivo zemljišče, ustrezni 
odmiki, brez poslabšanja za pogoje bivanja, brez motenj za osnovno dejavnost), te pogoje bo za 
stavbo predvidene žage in nadstreškov ob obstoječi žagi možno zagotoviti s prilagajanjem oblike in 
velikosti stavbnega zemljišča zaselka v postopku lokacijske preveritve. 
Posebni prostorski izvedbeni pogoj za enoto CP_8/87_A v OPN niso zapisani. 
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      Opis predlaganega natančnega obsega in oblike območja posamične poselitve 
 

7.1. Površina predlaganega območja posamične poselitve: 7614,51m2, kar znaša 558,94m2 več oziroma 
7,9% več od površine izvornega območja posamične poselitve. 

Predlog novega oboda upošteva dejansko stanje v naravi in potrebe po dodatni površini stavbnih 
zemljišč. 

 

 
vir: http://www.pis.gov.si/ 

 
 
 
 
 
 
 

območje lokacijske preveritve 
 

  
 

predlagane vključitve v 
stavbno zemljišče  

 

  
 

predlagane izključitve iz 
stavbnega zemljišča 

 
 
 
 
 

Vključitve v obod posamične poselitve Izključitve iz oboda posamične poselitve 
Površina 1 – vključitev  
- del. parcel št. 421/1, 332/19 in 661,  velikost 1.937,93m2 
- po namenski rabi pretežno G – gozd, manjši JZ del p. št. 

421/1 K1 - kmetijsko zemljišče z boniteto 20 
- v naravi utrjeno dvorišče, transportna pot, nakladalna rampa 
- prilagoditev oboda potrebam razvoja obstoječe dejavnosti 

žage (predvidena nova stavba, ohranitev obstoječe stavbe za 
spremljajoče dejavnosti žage, manipulacijsko dvorišče, 
omogočanje transportnih poti) 

Površina 3 – izključitev 
- del parcel št. 412,  velikost 149,42m2 
- po namenski rabi A – območje razpršene poselitve 
- v naravi travnik 
- prilagoditev oboda stanju na terenu 
 

Površina 2 – vključitev  
- del parcele št. 332/19,  velikost 47,47m2 
- po namenski rabi G – gozd 
- v naravi del dvorišča 
- prilagoditev oboda stanju na terenu 

Površina 5 – izključitev  
- del p. št. 412, 417/2, 661, 417/1, 416,  662 in 

480/1, velikost 1144,94m2 
- po namenski rabi A - območje razpršene poselitve 
- v naravi kmetijske površine, del pobočje v okljuki 

dostopne poti, del pot – javno dobro, del 
kategorizirana pot 

- prilagoditev oboda stanju na terenu 
Površina 4 - vključitev  
- del parcel št. 416,  velikost 46,56m2 
- po namenski rabi K1 – kmetijsko zemljišče z boniteto 35 
- v naravi dvorišče stanovanjske hiše in utrjen dostop 
- prilagoditev oboda stanju na terenu 

Površina 7 – izključitev  
- del p. št. 480/1, 659 in 421/1, velikost 273,29m2 
- po namenski rabi A - območje razpršene poselitve 
- v naravi kmetijsko zemljišče in pot 
- prilagoditev oboda stanju na terenu 

Površina 6 – vključitev 
- del p. št. 480/1, velikost  94,63m2 
- po namenski rabi G - gozd 
- v naravi dvorišče hiše, del drvarnice 
- prilagoditev oboda stanju na terenu 

 
 

skupaj 2.126,59m2 skupaj 1.567,65m2 
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7.2. Varovana območja (celoten zaselek):  
- ekološko pomembno območje: Trnovski gozd – Nanos, osrednje območje življenjskega prostora 

velikih zveri 
- območje Natura 2000: Trnovski gozd – nanos SI 3000255 (direktiva o habitatih) 
- erozijsko območje: opozorilno območje – običajni zaščitni ukrepi 

           
7.3. Varovalni pasovi: 

- varovalni pas kategorizirane javne poti št. 630261 
- varovalni pas TK voda 
- varovalni pas elektroenergetskega voda 

 

                           
                              Vir: https://gis.iobcina.si/gisapp/Default.aspx?a=idrija 
 
 
8. Podatki o parcelah oziroma delih parcel znotraj predlaganega oboda posamične poselitve 

 
št. parcele, k.o. Idrijski Log 
(oznaka površine na prikazu v poglavju 7) 

predlagane 
prilagoditve 
namenske rabe 

del 421/1 (površina 1, 7) del G A 
del K1 A 
del A K1 

del 332/19 (površina 2) del G A 
 

421/3 / 
del 416  (površina 4, 5) del K1 A 

del A K1 
417/2 (površina 5) del A K1 
417/3 / 
412 (površina 3) del A K1 

del 417/1 (površina 5) del A K1 

del 662 (pot – javno dobro), (površina 5) del A K1 

del 480/1 (površina 5, 6, 7) del A K1 
del G A 

del 661 (pot – javno dobro), (površina 1) del G A 

del 659 (pot – javno dobro) (površina 7) del A K1 
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9. Obrazložitev usklajenosti elaborata s pogoji iz ZUreP-2 
 

  ZUreP-2  – 127. člen, 280. člen 
Podrobnejša namenska raba izvornega območja je določena v OPN kot A – območje razpršene 
poselitve, ki je bilo v OPN določeno 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. 99/07), torej se glede na določila 280. člena ZUreP-2 šteje kot območje stavbnih 
zemljišč na posamični poselitvi. 
 
ZUreP-2 – 128. člen 
Določanje ter prilagajanje oblike in velikosti stavbnega zemljišča upošteva fizične lastnosti zemljišča, v 
danem primeru: 
- iz stavbnih zemljišč izloča terensko za gradnjo neprimerne dele parcel in sicer del p. št. 417/1 k.o. 

Idrijski Log, ki je v naravi strma in ozka brežina znotraj zavoja dostopne poti, 
- iz stavbnih zemljišč izloča dele parcel, ki bodo ostale po dejanski rabi nestavbna zemljišča: del p. št. 

480/1, del p. št. 416, del p. št. 421/1 k.o. Idrijski Log, 
- iz stavbnih zemljišč izloča dele parcel, ki so v naravi deli dostopnih poti ob robu ali med površinami, za 

katere se predlaga izločitev iz oboda stavbnih zemljišč: del p. št. 662, 417/1, 417/2 in 659 k.o. Idrijski 
Log, 

- v stavbna zemljišča vključuje dele parcel, ki so v naravi deli dvorišč ali dostopov: del p. št. 416 in 480/1 
k.o. Idrijski Log 

- v stavbna zemljišča vključuje dele parcel, ki so že uporabljani in bodo potrebni v bodoče za stavbe, 
transportno pot in manipulativne površine za dopolnilno dejavnost žage: del p. št. 421/1, 332/19 in 
zaradi zaokroževanja del p. št. 661 k.o. Idrijski Log. 

 
Prisotna varovana območja: ekološko pomembno območje, območje Natura 2000 (direktiva o 
habitatih), erozijsko območje. 
Prisotni varovalni pasovi: varovalni pas kategorizirane javne poti št. 630261, varovalni pas TK kabla, 
varovalni pas elektroenergetskega kabla. 
Upoštevanje pravnih režimov bo preverjeno s pridobitvijo mnenj pristojnih nosilcev urejanja prostora k 
elaboratu lokacijske preveritve. 

 
Površina stavbnega zemljišča bo z lokacijsko preveritvijo povečana za 558,94 m2, kar znaša 7,9% izvorno 
določenega stavbnega zemljišča – enote urejanja prostora z oznako GP_8/87_A. predhodnih lokacijskih 
preveritve na območju z oznako GP_8/87_A ni bilo. 

 
  ZUreP-2 –31. člen 

Lokacijska preveritev se nanaša na prilagoditev in določitev stavbnega zemljišča obstoječe posamične 
poselitve za potrebe načrtovanja novih objektov, pri čemer: 
- je v okviru preoblikovanja oboda predlagana površina stavbnega zemljišča glede na izvorno območje 

večja za 558,94m2, izvorno območje stavbnih zemljišč meri 7.055,57 m2, torej dodatna površina 
stavbnega zemljišča ne presega obsega obstoječega stavbnega zemljišča na dani lokaciji; 

-  je obstoječi zaselek – območje posamične poselitve -  opremljen z dostopno občinsko potjo št. 630261, 
z lastnim vodnim zajetjem (pridobljeno vodno dovoljenje), NN omrežjem, TK omrežjem in omrežjem 
zbiranja in odvažanja komunalnih odpadkov. Javnega kanalizacijskega omrežja v zaselku ni, investitor 
ureja čistilno napravo za vse fekalne odpadne vode zaselka. 

- se s predvideno novo površino stavbnega zemljišča vpliv na okolje in na obstoječo posamični poselitev 
ne bo bistveno povečal. Na območju obstoječe posamične poselitve že deluje žaga. Dodaten objekt 
žage se nahaja ob severnem robu obstoječega stavbnega zemljišča. V zaselku sta dve stanovanjski 
hiši investitorjeve družine, drugih stanovanjskih objektov ni. V končni fazi bodo tehnološki procesi 
preneseni v novo stavbo, potekali bodo v notranjosti stavbe, v smeri proti stanovanjski hiši bo stavba 
zaprta, tako da bo hrup čim manj moteč. Pri osnovnem razrezu lesa, ki se bo opravljal v žagi, ne bo 
prihajalo do emisij prahu.  

- so načrtovani posegi v prostor skladni s pravnimi režimi in varstvenimi usmeritvami. Skladnost s 
prostorskimi aktom – OPN – je preverjena v poglavju 6, prostorski izvedbeni pogoji na izvornem 
območju dopuščajo nameravano gradnjo stavbe za potrebe obrti. Skladnost z varstvenimi režimi bo 
preverjena s pridobitvijo mnenj pristojnih nosilcev urejanja prostora. 
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10. Podrobna utemeljitev namena lokacijske preveritve 

Povod za prilagoditev oblike in obsega stavbnega zemljišča v zaselku »Pr Tomažk« je potreba po dodatni 
stavbi in ureditvi manipulativnih površin za potrebe obrata žage, ki v zaselku že deluje. 
Prvotna stavba žage je zgrajena v okviru stavbnega zemljišča (pridobljeno gradbeno dovoljenje), investitor 
je v neposredni bližini prvotne stavbe že pričel z gradnjo dodatne stavbe za ureditev razreza in sušilnice, 
dodatna stavba bo locirana delno površino, ki je sedaj stavbno zemljišče, delno na površino z namensko 
rabo »gozd«. Ob prvotni žagi je zgradil tudi nadstrešek, ki delno sega na površino z namensko rabo »gozd«. 
Med novo in staro žago se nahaja utrjeno dvorišče in transportne poti okoli stavb. 
Izvedba postopka lokacijske preveritve je predpogoj za vzpostavitev funkcionalne oblike in velikosti 
stavbnega zemljišča v zaselku ter posledično ureditev statusa  - pridobitev gradbenega dovoljenja za 
dodatno stavbo obrata žage ter nadstrešek ob prvotni stavbi. Po dograditvi bo pretežni del  tehnološkega 
procesa prenesen v novo stavbo (razrez lesa, sušilnica), v prvotni stavbi žage pa bodo spremljajoči prostori 
(skladišča, pisarna). 
Stavbe in površine v zaselku so, razen parcel javnih poti, v lasti pobudnika. Obod stavbnega zemljišča 
mestoma ni  skladen s stanjem v naravi, zato je bil v elaboratu obdelan celoten obod, ne samo del ob 
predvideni novogradnji. Predlagan obod stavbnega zemljišča je prilagojen dejanskemu stanju na 
terenu in bodočim potrebam investitorja. 
 

11. Seznam podatkovnih virov in druge uporabljene dokumentacije 
- Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Idrija (Ur. l. RS št. 38/11, popr. 53/11, 89/11, 107/13, 

popr. 12/14, 53/14, 70/16, 40/17, 50/18) 
- spletna stran »i-Občina« 
- geodetski načrt (Hektar d.o.o., Idrija, Arkova ulica 13, 5280 Idrija, št. 7i20, februar 2020) 
- DGD Servisni objekt za kratkotrajno namestitev na kmetiji (projektant PROATELJE AJDOVŠČINA 

d.o.o., Lavričeva cesta 70, 5270 Ajdovščina, štev. projekta 01/19, februar 2019) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


