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PREDLOG SPREMEMBE OBMOČJA NASELJA LOG 
 
 
       1.  Pravna podlaga 
Zakon o določanju območij ter o imenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb (Uradni list RS, št. 
25/08 - v nadaljevanju Zakon) v 1. odstavku 7. člena določa, da lahko občina z odlokom spremeni 
območja obstoječih naselij tako, da določi območje novega naselja oziroma odloči o izločitvi dela 
naselja in priključitvi tega dela naselja sosednjemu naselju. Postopek za določitev območja naselja se 
v skladu z 12. členom Zakona začne na predlog, ki ga predlagatelj vloži pri občinskem svetu. 
 
 

2. Ocena stanja in razlogi za sprejem Odloka o spremembi območja naselja Log 
S predlagano spremembo območja naselja Log, bi se zaradi lege nadomestne stanovanjske stavbe na 
parceli št. 782, k.o. Trška gorca, omogočila lažja in boljša orientacija v naselju. Stavba sedaj spada v 
naselje Žahenberc, takoj preko ceste pa je naselje Log, kjer investitor nadomestne gradnje zdaj 
prebiva. S spremembo meje naselja Log, bi tudi stavba z okoliškimi zemljišči spadala v naselje Log, 
tako bi vsi objekti domačije sodili v isto naselje.  
 
 

3. Cilji oz. poglavitne rešitve predloga Odloka o spremembi območja naselja Log 
Pri določitvi meje med naseljem Žahenberc in Log je predlagana razširitev območja naselja Log, ki bi 
zajela parcele št. 780/2, 780/1, 781, 782, 783, 784, 785, 787, 788, 789, 790, 791 in 792, vse k.o. 
Trška gorca. Podrobneje je sprememba razvidna iz elaborata za določitev območja naselja št. 35324-
1/2016-1 z dne 12.01.2016, ki ga je izdelala Geodetska uprava RS, Območna geodetska uprava 
Celje, Geodetska pisarna Šmarje pri Jelšah, kateri predstavlja sestavni del predlaganega odloka. 
Sestavni del elaborata je tudi mnenje geodetske uprave o skladnosti predlagane ureditve s predpisi, ki 
urejajo območja  in imena naselij, in sicer z Zakonom ter Pravilnikom o ureditvi vprašanj pri določanju 
območij naselij, določanju hišnih številk in o označevanju ulic in stavb (Uradni list RS, št. 76/08). Iz 
navedenega in grafične priloge je razvidno, da bi s sprejetjem predloga Odloka o spremembi območja 
naselja Log, predmetni stanovanjski stavbi na parc. št. 782, k.o. Trška gorca, lahko dodelila hišna 
številka Log 64a, kar bi omogočalo boljšo in lažjo orientacijo v naselju. 
 
 

4. Ocena finančnih in drugih posledic predloga Odloka o spremembi območja naselja Log 
Sprejem Odloka o spremembi območja naselja Log, ne predstavlja finančnih in drugih posledic za 
Občino Rogatec. 
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Priloga: 

- osnutek Odloka o spremembi območja naselja Log 
- Elaborat z grafično prilogo 


