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A. Podatki o izdelovalcu: 
 
 
    
 Projektantsko podjetje:  
 
 Biro Godec, Sanja Godec, s.p. 

Navrški vrh 30, 2390 Ravna na Koroškem 
 

 
 
 
 
 Odgovorni prostorski načrtovalec:   
 
 Sanja Godec, univ.dipl.inž.arh. ZAPS  A 0040   
 
 
 
 
 
 
 
 
 Izdelovalec geodetskega načrta:   
 
 Andrej Podojsteršek,.inž.geod. IZS Geo 0091   
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KAZALO 
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 Naslovni list 
 Utemeljitev 
 
B. GRAFIČNI DEL 
 
V formatu *.pfd 

1. Pregledna situacija  M. 1:50000 
2. Grafični prikaz območja lokacijske preveritve M. 1:5000 
3. Grafični prikaz izvornega območja posamične  poselitve – OPN Črna na Kor. M. 1:5000 
4. Grafični prikaz izvornega območja s prikazom obstoječega  stanja na 

geodetskem načrtu  
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5. Grafični prikaz spremenjene obliki stavbnega zemljišča na geodetskem načrtu M. 1:1000 
 
V formatu *.shp 
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2. Izvorno območje lokacijske preveritve  
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A. TESKTUALNI DEL 
 
1. UTEMELJITEV ELABORATA LOKACIJSKE PREVERITVE 
 
1.1 IDENTIFIKACIJSKA  ŠTEVILKA OZ. NAZIV VELJAVNIH PROSTORSKIH AKTOV  
 
Identifikacijska številka lokacijske preveritve: 2510 
Veljavni prostorski akt na območju lokacijske preveritve: 
Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Črna na Koroškem  (UGSO, št. 60/2020) 
Potrjene lokacijske preveritve na območju LP: niso izdelane 
 
1.2 OBMOČJE LOKACIJSKE PREVERITVE 
 
Lokacija: Občina Črna na Koroškem 
Katastrska občina: 902 Podpeca 
Parcelne številke:  *122, *124/1, *124/2, 849/5, 852, 853, 856/1, 856/4, 971, 972 
 
1.3 SEZNAM PODATKOVNIH VIROV IN DODATNE DOKUMENTACIJE 
 

1. OPN Občine Črna na Koroškem (UGSO, št. 60/2020)  
2. Prostorsko informacijski sistem občin – https://www.geoprostor.net/piso/ewmap.asp?obcina=CRNA 
3. MOP, GURS, E-prostor (http://www.e-prostor.gov.si/); 
4. MOP, PIS, https://dokumenti-pis.mop.gov.si/javno/veljavni/01_ob_seznami/crna_na_koroskem.html 
5. MKGP, RKG (http://rkg.gov.si/GERK/WebViewer/), 
6. https://gis.gov.si/ezkn/ 
7. Geodetski načrt št. 108/2018 z dne 28.5.2018, Geodet-AP, d.o.o., Podpeška pot 9, 2392 Podpeca. 

 
1.4 NAMEN LOKACIJSKE PREVERITVE 
 
Na podlagi 128. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2, Uradni list RS, št. 61/17) je dana pobuda za izvedbo 
lokacijske preveritve za določanje obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi, ki je v veljavnem Odloku o 
občinskem prostorskem načrtu Občine Črna na Koroškem  (UGSO, št. 60/2020 – v nadaljevanju OPN) opredeljena  
s podrobno namensko rabo prostora A (razpršena poselitev). 
 
1.5 PODROBNA UTEMELJITEV ELABORATA LP 
 
1.5.1. PODATKI O OBMOČJU POSAMIČNE POSELITVE 
 
OPN: 
Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Črna na Koroškem  (UGSO, št. 60/2020) 
 
Namenska raba prostora:  A 
 
Podrobna namenska raba prostora:  Aa 
 
EUP: PP28  
Izvorna površina območja: 3831,98 m2  
Obstoječe stavbno zemljišče obsega zemljiške parcele  št. *122, 124/1 (del), *124/2, 849/5 (del), 856/1 (del), 852 
(del), 853 (del), 971 (del), 972 (del), vse k.o. 902 Podpeca. 
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Velikost zemljiških parcel v EUP  PP28 Aa znaša: 
parc. 

št. 
k.o. Površina celotne parcele 

(m2) 
Boniteta Izvorno stavbno 

zemljišče (m2) 
*122 902 Podpeca 104 7 104 

*124/1 902 Podpeca 2259 36 1892 
*124/2 902 Podpeca 29 24 29 
849/5 902 Podpeca 248 33 245 
856/1 902 Podpeca 24403 26 769 
856/4 902 Podpeca 180 24 180 
852 902 Podpeca 1648 26 329 
853 902 Podpeca 324 33 15 
971 902 Podpeca 547 22 32 
972 902 Podpeca 327 22 237 

Skupaj      3832 
 
Opis obstoječega stanja: 
Obravnavano območje se nahaja na območju razpršene poselitve na območju Podpece – kmetija p.d. Mihev (KMG 
MID 100372080). Obravnavana razpršena poselitev se nahaja na EUP z oznako PP (Podpeca), ki jo obkrožajo 
posamične kmetije na tem območju. Okoliški teren se v blagem do strmem naklonu spušča proti jugu oz. vzhodu. 
 
 

 
 

3D prikaz območja lokacijske preveritve– vir:PISO 2021 
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Znotraj obstoječega območja stavbnih zemljišč kmetije se sedaj nahajajo naslednji objekti: stanovanjska hiša (ID 
902 88), stavbe za shranjevanje pridelkov (ID 902 84, ID 902 86) ter pomožne kmetijske stavbe (ID 902  85, ID 902 
89, ID 902  90). 

 
Topografski prikaz območja lokacijske preveritve in obstoječih stavb na območju PP28 Aa– vir:PISO 2021 

 
Izven območja stavbnih zemljišč (na zahodni strani) se nahajajo ostanki večjega kmetijskega objekta , ki se je, glede 
na podatke arhivskih katastrskih načrtov, na tem območju nahajal že pred letom 1900 in verjetno izhaja iz 17. 
stoletja. Območje navedenega objekta je predmet lokacijske preveritve. 
 

 
Katastrski prikaz območja lokacijske preveritve iz leta 1913 – vir:eZKN 2021 
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Varstveni režimi 
 
Na  območju urejanja je evidentirano območje varstva kulturne dediščine in sicer: 
EVIDENČNA ŠTEVILKA:  7703  
IME:  Podpeca - Domačija Podpeca 57  
VRST:  stavbe   
TIP:  profana stavbna dediščina   
OPIS:  Domačijo sestavlja več stavb: nadstropna zidana hiša, v osnovi iz prve polovice 17. stol., preužitkarska hiša, 
velik lesen skedenj in dve kašči. Vse stavbe so krite s skodlami, le hiša je krita z eternitom.   
DATACIJA:  prva polovica 17. stol., 18. stol., 19. stol.   
OPIS LOKACIJE:  Podpeca 57. Stoji s skupino stavb ob makadamski cesti zahodno od rudnika Helene.   
PODROČJA:  etnologija  
VARSTVO:  spomenik       
MEJA:  po topografiji   
SPOMENIK:  spomenik lokalnega pomena   
PREDPIS:  Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov, Medobčinski uradni vestnik, št. 
11/94-136, Ur.l. RS, št. 16/2001-972, 23/2005-819, 30/2011-1484 (popravek)  
 

 
 

Register kulturne dediščine na območju PP28 Aa– vir:PISO 2021 
 
 
Druga območja varovanj in omejitev (zavarovana, ogrožena in druga varstvena območja), ki so opredeljena z zakoni 
oz. z izvršilnimi predpisi sprejetimi na podlagi le teh na tem območju niso evidentirana.  
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Poseg se nahaja na območja, ki je na opozorilni karti erozije opredeljeno kot potencialno erozijsko območje z 
običajnimi zaščitnimi ukrepi. 

 
Opozorilna karta erozije na območju  LP – vir: PISO 2021 

 
Dejanska raba tal: 
Podatki o namenski rabi, dejanski rabi tal in bonitetnih točkah so povzeti iz baze podatkov GURS in RKG. 

 
Raba kmetijskih zemljišč na območju  LP – vir: PISO 2021 
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Usmeritve za ohranjanje območij razpršene poselitve 
 
Usmeritve za ohranjanje območij razpršene poselitve so določene v 48. členu OPN in sicer: 
(1) Celki se z notranjim razvojem, delnimi ali celostnimi prenovami ter širitvami ohranjajo, oživljajo in razvijajo kot 
najpomembnejša identiteta območja in postanejo glavni nosilci razvoja občine (kmetijstvo, gozdarstvo, turizem). 
Vsebinsko se nadgrajujejo v novo obliko združevanja kmetijske in spremljajočih dejavnosti v celovito in zaključeno 
gospodarsko celoto in s tem ohranjajo svoje izvorno izročilo. 
(2) Obstoječi zaselki se ohranjajo in različno intenzivno notranje razvijajo, po potrebi pa tudi prenavljajo:  
– Razvojno pomembno je ohranjanje živosti značilnih ruralnih zaselkov. Spodbujati je potrebno ohranjanje  obeh 

zaselkov v Javorju, ki izkazujeta trend nazadovanja, a sta pomembni identiteti Javorja (sv. Magdalena in sv. 
Jošt), zaselek sv. Jakob v Koprivni pa izkazuje trend razvoja turizma kot dopolnilne dejavnosti kmetije znotraj 
zaselka. 

– Območje v preteklosti že načrtovane širitve zaselka Šmelc se s tem OPN sicer zmanjšuje, dejansko pa ohranja 
možnosti večje širitve poselitve (možnosti večjega zgoščevanja poselitve). 

– Območje nad Mitnekom je potrebno sanirati z načrtovanjem celostnega notranjega razvoja ter celovite ali delne 
prenove. 

(3) Rudarska in njej podoba poselitev  se prenavlja in razvija kot pomembna identiteta tega prostora (prenova in 
notranji razvoj). 
(4) Posebno območje razpršene poselitve/mlini, žage naj se z oživljanjem ohranja kot posebna kvalitetna oblika 
poselitve, ki v ekonomskem in vsebinskem smislu pomeni predvsem celovito prenovo objektov in njihov nov notranji 
razvoj. 
 
1.5.2. GRAFIČNI IZSEK OBMOČJA POSAMIČNE POSELITVE: 
 
Grafični prikaz namenske rabe prostora iz OPN Občine Črna na Koroškem 
Iz grafičnega prikaza je razvidno, da območje PP28 Aa, ki je predmet lokacije preveritve, predstavlja posamično 
poselitev skladno s 280 členom ZUreP-2. 

 
Prikaz  območja LP na izseku iz veljavnega OPN Občine Črna na Koroškem – posamična poselitev PP28 Aa  – vir: 
PISO 2021 
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1.5.3. OPIS PREDLAGANE SPREMEMBE 
 
Območje lokacijske preveritve se nanaša na enoto urejanja prostora z oznako PP28 Aa, ki predstavlja območje 
posamične poselitve  kmetije p.d. Mihev. 
Na obravnavanem območju razpršene poselitve doslej še ni bila izvedena nobena lokacijska preveritev. 
 
Pobudnik namerava na obstoječi kmetiji razvijati program kmetijske proizvodnje in v ta namen želi rekonstruirati 
obstoječi opuščeni objekt za  ureditev prostor strojne lope za kmetijske stroje ter za skladiščenje kmetijskih izdelkov. 
Glede na dejstvo, da se navedeni objekt nahaja na kmetiji že od nastanke kmetije v 17. stoletju in da (verjetno po 
pomoti) le ta ni bil vključen v območje stavnih zemljišč, želi investitor povečati površino stavbnega zemljišča in v le 
tega vključiti tudi navedeni objekt.  Zato želi investitor izvesti preoblikovanje oz. širitev stavbnega zemljišča kmetije 
za namene gradnje oz. rekonstrukcije kmetijskega objekta. 
 
V ta namen se povečuje obseg stavbnega zemljišče na zahodni strani območja za potrebe rekonstrukcije ostankov 
obstoječe nestanovanjske kmetijske stavbe za pridobitev prostorov strojne lope v kletni etaži  in skladiščenja 
kmetijskih pridelkov v pritlični etaži. 
Povečanje stavbnih zemljišč se nahaja na območju primarne kmetijske rabe z oznako K (EUP PP 1 K1) na 
zemljiščih slabše kvalitete (boniteta med 22-36) oz. na obstoječem stavbišču. 
 
Namen lokacijske preveritve je razširitev stavbnega zemljišča območja PP28 Aa na način da se : 

 Zemljišča, na katerem se nahajajo ostanki obstoječega kmetijskega objekta (CC SI 1271), ki bo predmet 
rekonstrukcije za potrebe ureditve strojne lope in skladiščenja kmetijskih pridelkov, priključijo  območju 
stavbnih zemljišč razpršene poselitve in sicer na delu zemljišč parc. št. *124/1, 849/5, 852 in 972, vse k.o. 
902 Podpeca. 

 
 

    
Fotografija ostankov kmetijske stavbe, ki se bi vključila v EUP PP28 Aa 

 
Ugotovljeno je bilo, da je nameravano preoblikovanje stavbnega zemljišča skladno z usmeritvami OPN Občine Črna 
na Koroškem glede ohranjanja razpršene poselitve. Obstoječa kmetija predstavlja osamelo domačijo oz. kmetijo, ki 
predstavlja avtohtoni poselitveni vzorec na tem območju. Z razširitvijo stavbnega zemljišča se še vedno ohranja oz. 
primernejše oblikuje enovito funkcionalno zemljišče kmetije in se v le tega vključijo vsi objekti kmetije. 
 
Podatki o izvornem in spremenjenem območju posamične poselitve EUP PP28 Aa: 
 
Okvirna velikost zemljiških parcel v EUP  PP28 Aa znaša: 
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parc. št. k.o. Površina 
celotne 
parcele 
(m2) 

Boniteta Izvorno 
Stavbno 
zemljišče 
(m2) 

Zmanjšanje 
stavbnega 
zemljišča - 
sprememba iz 
A v K1 (m2) 

Povečanje 
stavnega 
zemljišča - 
sprememba 
iz K1 v A 
(m2) 

Spremenjen 
obseg 
stavbnega 
zemljišča (m2) 

Razlika v 
površini 

(m2) 

*122 902 
Podpeca 104 7 104 0 0 104 0 

*124/1 902 
Podpeca 2259 36 1892 0 331 2223 331 

*124/2 902 
Podpeca 29 24 29 0 0 29 0 

849/5 902 
Podpeca 248 33 245 0 3 248 3 

856/1 902 
Podpeca 24403 26 769 0 0 769 0 

856/4 902 
Podpeca 180 24 180 0 0 180 0 

852 902 
Podpeca 1648 26 329 0 164 493 164 

853 902 
Podpeca 324 33 15 0 0 15 0 

971 902 
Podpeca 547 22 32 0 0 32 0 

972 902 
Podpeca 327 22 237 0 90 327 90 

Skupaj       3832 0 588 4420 588 
 
Stavbno zemljišče razpršene poselitve se z lokacijsko preveritvijo  razširja  na območje ostankov  obstoječega 
kmetijskega objekta, ki ga bo investitor uporabljal za potrebe kmetijskega gospodarstva, ob upoštevanju pogojev 
glede velikosti gradbene parcele in drugih prostorsko izvedbeni pogojev OPN Občine Črna na Koroškem, vključno  z 
dostopom in komunalnimi priključki ter veljavnimi omejitvami in varovanji oz. pravnimi režimi. 
 
Izvorno območje PP28 Aa obsega površino v grafični izmeri 3831,98 m2 (povzeto iz digitalnega grafičnega dela OPN 
Črna). 
Razširitev oz. povečanje stavbnega zemljišča je predvideno na zahodnem delu območja v grafični izmeri 588,94 m2 
ter spremembo namenske rabe iz K1 v A. 
Spremenjena površina obsega stavbnega zemljišča območja PP28 Aa znaša v grafični izmeri 4420,92 m2 in 
predstavlja povečanje za 588,94 m2, kar predstavlja 15,37 % izvornega območja in znaša manj kot 600 m2. 
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1.5.4. UTEMELJITEV IZPOLNJEVANJA POGOJEV 
 
A.  Upoštevanje fizičnih lastnosti zemljišča in določb 31. člena ZUreP-2 (ohranjanje posamične poselitve) 
 
1. Obstoječa posamična poselitev se ohranja z rekonstrukcijo, prizidavo, nadomestno gradnjo obstoječih 

objektov ter gradnjo pomožnih objektov, dopušča se tudi  načrtovanje novih objektov za obstoječe 
dejavnosti (širitev obstoječih dejavnosti) - DA 

 
Gre za ohranjanje obstoječe posamične poselitve z načrtovanjem novih objektov za potrebe razvoja kmetijske 
dejavnosti na kmetiji – dejansko se nekdanji obstoječi kmetijski objekt ponovno vključi v območje stavbnih zemljišč 
kmetije.  S tem se omogoči širitev obstoječe kmetijske dejavnosti. 
 
2. Ohranja se obstoječi arhitekturni in tipološki vzorec posamične poselitve, tako da nove površine 

stavbnih zemljišč ne presežejo obsega obstoječih - DA 
 
S spremenjeno obliko stavbnega zemljišča se omogoča rekonstrukcija in revitalizacija obstoječega kmetijskega 
objekta (CC SS 1271) za potrebe kmetijskega gospodarstva, sama postavitev objekta pa je usklajena z obstoječim 
arhitektonskim vzorcem okoliške posamične poselitve (dejansko se ohranja zgodovinska oblika posamične 
poselitve).  
Izgradnja navedenega objekta je skladna  z določili 215. člena OPN, ki na območju razpršene poselitve (Aa)  
dopušča gradnjo nestanovanjskih kmetijskih stavb in sicer (CC SI 1271). 
Zmogljivost predvidenega rekonstruiranega objekta upošteva usmeritve OPN glede velikosti objektov (217. člen 
OPN)  - etažnost K (delno vkopano)+P. 
Oblikovanje objekta bo skladno z usmeritvami glede oblikovanja objektov ( 220. člen OPN)  in sicer  podolgovat 
tloris stavb z razmerjem stranic 1:1,2 do 1:2, strehe v obliki simetričnih dvokapnic naklona 38-450. Naklon  strešin je 
lahko tudi drugačen, če gre za obnovo, rekonstrukcijo ali gradnjo na mestu prej odstranjenega  legalno zgrajenega 
in tradicionalno oblikovanega objekta. Nestanovanjski objekti  na kmetiji imajo  izjemoma drugačno strešino, če to 
izhaja iz tehničnih zahtev načrtovanega objekta. Rekonstruirani objekt bo sledil  značilnostim tradicionalne 
arhitekture. 
 
3. Obstoječa posamična poselitev je ustrezno komunalno opremljena, dostop do javne ceste pa se 

praviloma zagotavlja preko obstoječih dovozov - DA 
 
Obstoječa kmetija (obstoječa posamična poselitev) ima zagotovljeno ustrezno minimalno komunalno opremo, na 
katero se lahko priključijo tudi načrtovani objekti. 
 
Na območju posamične poselitve je izveden elektro priključek,  oskrba s pitno vodo se zagotavlja z lastno 
vodooskrbo, za katero je pridobljeno vodno dovoljenje oz. evidentirana raba vode.  
 
Na območju je izveden tudi lastni sistem odvajanja odpadnih voda (komunalnih  v greznico oz. MKČN), padavinske 
vode pa v ponikovalnico  oz. v sistem razpršenega ponikanja. 
 
Dostop do javnega prometnega omrežje je urejen in bo ostal nespremenjen – obstoječi cestni priključek na javno pot 
- gozdno cesto  GC 113057 Mihelo razpotje – Štenge, ki se navezuje na LC 257011 Mežica-Podkraj- Črna. 
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Prometno omrežje na območju LP – vir: PISO, marec 2021 

 
 
4. Vpliv na okolje in na obstoječo posamično poselitev se ne bo bistveno povečal – DA 
 
Povečanje stavbnega zemljišča se izvaja zaradi izvedbe načrtovanega posega – rekonstrukcije ostankov obstoječe 
nestanovanjske kmetijske stavbe, ki  ne predstavlja objekt z vplivi na okolje. Rekonstruirani objekti se bo uporabljal 
za opravljanje obstoječe kmetijske dejavnost na kmetiji. Na kmetiji je zagotovljena vsa potrebna komunalna 
infrastruktura, ki omogoča tudi priključevanje predvidenega objekta.  V bližini kmetije ni drugih območij razpršene 
poselitve oz. drugih območij stavbnih zemljišč. Glede na navedeno je ugotovljeno, da preoblikovanje oz. razširitev 
stavbnega zemljišče zaradi načrtovanega posega ne bo povečalo vpliv na okolje na tem območju. 
 
5. Načrtovani posegi v prostor so skladni s pravnimi režimi in varstvenimi usmeritvami - DA 
 
Na območju je evidentiran varstveni režim kulturne dediščine – spomenik lokalnega pomena  - evidenčna 
številka:  7703. 
Glede na dejstvo, da je predvidena revitalizacija obstoječega opuščenega objekta na kmetiji in s tem ponovna 
vzpostavitev zgodovinskega videza kmetije je ocenjeno, da bo načrtovani poseg skladen s pravnim režimom varstva 
kulturne dediščine na tem območju. 
Na območju ni evidentiranih varstvenih režimov z zvezi z ohranjanjem narave. 
Na območju ni evidentiranih vodovarstvenih režimov. 
 
B. Upoštevanje določb 128. člena ZUreP-2 (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 - 
DA. 
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Stavbno zemljišče  je s predmetno lokacijsko preveritvijo preoblikovano na način, da se  razširi na  delu, kjer se 
nahajajo ostanki nekdanjega nestanovanjskega kmetijskega objekta, ki bo predmet rekonstrukcije in obnove. S tem 
se upošteva fizična lastnost zemljišča (območje dejansko predstavlja stavbišče nekdanje stavbe) in se vzpostavlja 
prvotna oz. zgodovinska oblika in funkcionalna zasnova kmetije. Glede na navedeno je ocenjeno, da je načrtovana 
širitev skladna tudi z varstvenim režimom ohranjanja kulturne dediščine, kot je evidentiran 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 - DA 

 
Glede na izvorno določeno stavbno zemljišče območja PP28 Aa, ki je grafične velikosti 3831,98 m2, se le to poveča 
za 588,94 m2. Navedeno razširitev predstavlja 15,37 % izvorno določenega stavbnega zemljišča (manj kot 20 %) in 
prav tako po velikosti ne presega maksimalne dopustne površine 600 m2. 
 
1.5.5. PREDLOG DOLOČANJA STAVBNEGA ZEMLJIŠČA PRI POSAMIČNI POSELITVI 
 
Na območju posamične poselitve z oznako PP28 Aa se preoblikuje in poveča stavbno zemljišče, katera izvorna 
površina znaša 3831,98 m2,  za namen rekonstrukcije ostankov obstoječe mestanovanjske kmetijske stavbe na 
naslednji način: 

 Razširitev stavbnega zemljišča se izvede na zahodnem delu EUP PP28 Aa na kmetijskih zemljiščih 
s parcelnimi številkami *124/1 (del), 849/5 (del), 852 (del) in 972 (del), vse k.o. 902 Podpeca, v velikosti  
588,94 m2 (sprememba iz kmetijskega zemljišča znotraj EUP PP1 K1 v stavbno zemljišče znotraj 
EUP PP28 Aa). 

 Nova površina stavbnega zemljišča razpršene poselitve (A) v EUP PP28 Aa tako znaša 4420,92 m2 
(povečanje za 588,94 m2, kar predstavlja 15,37 % izvorne oblike). 

 
Ravne na Kor., Maj 2021 
                                                                     Načrtovalec: 
 Sanja Godec, univ.dipl.inž.arh. 
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