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DRŽAVNI ZBOR
1952.

Zakon o spremembah Zakona o sodiščih
(ZS-M)

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in
prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam

UKAZ
o razglasitvi Zakona o spremembah
Zakona o sodiščih (ZS-M)
Razglašam Zakon o spremembah Zakona o sodiščih
(ZS-M), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na
seji dne 16. julija 2020.
Št. 003-02-6/2020-18
Ljubljana, dne 24. julija 2020
Borut Pahor
predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
O SPREMEMBAH ZAKONA O SODIŠČIH (ZS-M)
1. člen
V Zakonu o sodiščih (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno
prečiščeno besedilo, 45/08, 96/09, 86/10 – ZJNepS, 33/11, 75/12
– ZSPDSLS-A, 63/13, 17/15, 23/17 – ZSSve, 22/18 – ZSICT in
16/19 – ZNP-1) se 83. člen spremeni tako, da se glasi:
»83. člen
Sodišča v času od 15. julija do 15. avgusta poslujejo v
omejenem obsegu (poletno poslovanje).
V času poletnega poslovanja sodišča razpisujejo naroke
in odločajo v nujnih zadevah. V teh zadevah procesni roki
tečejo.
Nujne zadeve iz prejšnjega odstavka so:
1. preiskave in sojenje v kazenskih zadevah, v katerih je
obdolžencu odvzeta ali omejena prostost in postopki v zvezi z
izvrševanjem kazni zapora,
2. nepravdne zadeve o pridržanju oseb v psihiatričnih
zdravstvenih organizacijah,
3. nepravdne zadeve po zakonu, ki ureja preprečevanje
nasilja v družini,
4. izvršilne zadeve v zvezi s postopki za varstvo koristi otrok,
5. postopki v zadevah zavarovanja,
6. spori za objavo popravka objavljene informacije,
7. popis zapustnikovega premoženja,
8. postopki zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja,
9. druge zadeve, za katere tako določa zakon.

Leto XXX

V času poletnega poslovanja lahko sodišča odločajo tudi
v zadevah, ki niso nujne v skladu s prejšnjim odstavkom (nenujne zadeve). V teh zadevah procesni roki ne tečejo, sodišče
pa lahko razpiše narok le, če s tem soglašajo vse stranke. Če
je sodno pisanje v nenujni zadevi vročeno v času poletnega
poslovanja, začne procesni rok teči prvi naslednji dan, ko se
izteče poletno poslovanje, na kar sodišče opozori stranko na
sodnem pisanju, ovojnici ali drugi listini, ki se priloži sodnemu
pisanju.«.
2. člen
83.a člen se spremeni tako, da se glasi:
»83.a člen
Ob naravnih in drugih hujših nesrečah, ob epidemijah
ali podobnih izrednih dogodkih (v nadaljnjem besedilu: izredni dogodek), ki v večjem obsegu omejujejo redno izvajanje
sodne oblasti, posamezna ali vsa sodišča poslujejo v skladu
s prejšnjim členom, o čemer odloči predsednik Vrhovnega
sodišča Republike Slovenije z odredbo. Pred objavo v Uradnem listu Republike Slovenije predsednik Vrhovnega sodišča
Republike Slovenije z odredbo seznani ministra, pristojnega
za pravosodje.
Z odredbo iz prejšnjega odstavka predsednik Vrhovnega
sodišča Republike Slovenije določi:
– katera sodišča poslujejo v skladu s prejšnjim členom,
– druge posebne ukrepe, ki določajo način poslovanja sodišč, upoštevaje izredni dogodek, ne glede na določbe zakona,
ki ureja sodniško službo, zakonov, ki urejajo sodne postopke,
in Sodnega reda, da se v čim večjem obsegu zagotovi redno
izvajanje sodne oblasti, in
– čas veljavnosti odredbe, upoštevaje okoliščine izrednega dogodka.
Predsednik Vrhovnega sodišča Republike Slovenije mora
glede na okoliščine izrednega dogodka mesečno preverjati
upravičenost ukrepov, določenih v odredbi iz prvega odstavka
tega člena.
Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena lahko
predsednik Vrhovnega sodišča Republike Slovenije glede na
okoliščine izrednega dogodka z odredbo iz prvega odstavka
tega člena določi tudi:
– da se vse ali nekatere zadeve iz 5. do 9. točke tretjega
odstavka prejšnjega člena ne štejejo za nujne zadeve ali zanje
določi obseg poslovanja,
– da sodišča v vseh ali nekaterih nenujnih zadevah poslujejo v neomejenem obsegu.
Če posamezno sodišče zaradi izrednega dogodka ne
more poslovati, predsednik Vrhovnega sodišča Republike Slovenije z odredbo iz prvega odstavka tega člena določi drugo
stvarno oziroma krajevno pristojno sodišče, ki je za ta čas
pristojno za zadeve tega sodišča.
Če je zaradi izrednega dogodka onemogočeno poslovanje vseh sodišč in oteženo uveljavljanje pravic strank, roki
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za uveljavljanje pravic strank v sodnih postopkih, določeni z
zakonom, ne tečejo, kar ugotovi Vlada Republike Slovenije na
predlog predsednika Vrhovnega sodišča Republike Slovenije
s sklepom, ki se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Zadržanje teka rokov ne sme trajati več kot tri mesece.«.
PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA
3. člen
Do uskladitve drugih predpisov, ki uporabljajo izraz sodne
počitnice, z zakonom, pomeni izraz sodne počitnice poletno
poslovanje v skladu z zakonom.
4. člen
Ne glede na prvi odstavek 83. člena zakona in 67. člen
Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic
epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 80/20) sodišča v letu
2020 poslujejo v omejenem obsegu (poletno poslovanje) v
času od 1. do 15. avgusta.
5. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

Uradni list Republike Slovenije
besedilu: agencija) lahko nameni za plačilo delovne uspešnosti
iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu.
2. člen
(obseg sredstev)
V agenciji znaša obseg sredstev za plačilo delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu največ 40 %
dosežene razlike med prihodki in odhodki od prodaje blaga in
storitev na trgu.
KONČNA DOLOČBA
3. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-190/2020/13
Ljubljana, dne 9. julija 2020
EVA 2020-2430-0062
Jernej Vrtovec
minister
za infrastrukturo

Št. 700-01/20-17/16
Ljubljana, dne 16. julija 2020
EPA 1277-VIII
Državni zbor
Republike Slovenije
Jože Tanko
podpredsednik

MINISTRSTVA
1953.

Pravilnik o določitvi obsega sredstev
za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga
in storitev na trgu v Javni agenciji za civilno
letalstvo Republike Slovenije

1954.

Pravilnik o spremembi Pravilnika
o licenciranju letališkega strokovnega osebja

Na podlagi osmega odstavka 48. člena, šestega odstavka 51. člena in prvega odstavka 54. člena Zakona o letalstvu
(Uradni list RS, št. 81/10 – uradno prečiščeno besedilo, 46/16
in 47/19) minister za infrastrukturo izdaja

PRAVILNIK
o spremembi Pravilnika o licenciranju
letališkega strokovnega osebja

Na podlagi prvega odstavka 3. člena Uredbe o delovni
uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (Uradni
list RS, št. 97/09 in 41/12) in v zvezi z 22.i členom Zakona o
sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 –
uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11
– ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 –
ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17
in 84/18) minister za infrastrukturo izdaja

1. člen
V Pravilniku o licenciranju letališkega strokovnega osebja
(Uradni list RS, št. 103/10) se Priloga 2 nadomesti z novo Prilogo 2, ki je kot Priloga sestavni del tega pravilnika.

PRAVILNIK
o določitvi obsega sredstev za delovno
uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev
na trgu v Javni agenciji za civilno letalstvo
Republike Slovenije

(začetek veljavnosti)

1. člen
(predmet urejanja)
S tem pravilnikom se določa obseg sredstev, ki ga Javna
agencija za civilno letalstvo Republike Slovenije (v nadaljnjem

KONČNA DOLOČBA
2. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-224/2020/18
Ljubljana, dne 20. julija 2020
EVA 2020-2430-0071
Jernej Vrtovec
minister
za infrastrukturo

Priloga: »Priloga 2: Potrdilo letališkega strokovnega osebja«
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Potrdila, izdana v skladu s tem pravilnikom, morajo ustrezati naslednjim specifikacijam:
- potrdilo letališkega strokovnega osebja je bele barve z natisnjenim svetlo sivo-modrim letalom na
vsaki strani (razen na naslovni, tj. zadnji strani),
- velikost posamezne strani je 1/8 lista formata A4 (razen sredinskih, ki sta združeni) in si sledijo iz
leve proti desni,
- uporabi se poseben zavarovan papir, ki ima na naslovni strani vtisnjen znak, viden le pod UV
svetlobo.«.
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Pravilnik o spremembi Pravilnika
o monitoringu radioaktivnosti v pitni vodi

Na podlagi enajstega odstavka 159. člena v zvezi z dvanajstim odstavkom 187. člena Zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (Uradni list RS, št. 76/17 in
26/19) minister za zdravje izdaja

PRAVILNIK
o spremembi Pravilnika o monitoringu
radioaktivnosti v pitni vodi
1. člen
V Pravilniku o monitoringu radioaktivnosti v pitni vodi
(Uradni list RS, št. 74/15 in 76/17 – ZVISJV-1) se Priloga 2
nadomesti z novo Prilogo 2, ki je kot Priloga sestavni del tega
pravilnika.
KONČNA DOLOČBA
2. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-80/2020
Ljubljana, dne 17. junija 2020
EVA 2020-2711-0044
Tomaž Gantar
minister
za zdravje
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Priloga
»PRILOGA 2
MONITORING RADIOAKTIVNOSTI V PITNI VODI
1. Splošna načela in pogostost monitoringa
Spremljati je treba vse parametre, za katere je treba določiti vrednosti parametra iz Priloge 1 tega
pravilnika. Vendar se ne zahteva spremljanje določenega parametra radioaktivnosti, kadar lahko
organ, pristojen za varstvo pred sevanji, dokaže, da v časovnem obdobju, ki ga sam določi, ta
parameter verjetno ne bo prisoten v dani zalogi pitne vode, v koncentracijah, ki bi lahko presegle
upoštevno parametrično vrednost za radioaktivni parameter.
Pri naravnih radionuklidih, za katere so prejšnji rezultati pokazali, da je njihova koncentracija stabilna,
lahko organ, pristojen za varstvo pred sevanji, ob upoštevanju tveganja za zdravje ljudi, določi
redkejše pogostosti vzorčenja, kot so določene v 6. točki te priloge. Spremljanje radona ali tritija v pitni
vodi ali določanje indikativne doze ni potrebno, če na podlagi reprezentativnih raziskav, podatkov,
pridobljenih pri monitoringu, in drugih zanesljivih podatkov organ, pristojen za varstvo pred sevanji,
ugotovi, da bodo v časovnem obdobju, ki ga sam določi, ravni radona, tritija ali izračunane indikativne
doze ostale pod ustreznimi parametričnimi vrednostmi iz Priloge 1 tega pravilnika. V tem primeru
Evropski komisiji sporoči razloge za svojo odločitev in ji predloži potrebno dokumentacijo, ki odločitev
utemeljuje, vključno z rezultati opravljenih raziskav, monitoringa in preiskav. Določbe tega pravilnika o
zahtevah glede najmanjše pogostosti vzorčenja in analiz iz 6. točke te priloge takrat ni treba
uporabljati.
2. Radon
Za pitno vodo, ki prihaja iz različnih vrst virov podtalnice in vodnjakov na različnih geoloških območjih,
organ, pristojen za varstvo pred sevanji, zagotovi, da se opravijo reprezentativne raziskave, da se
ugotovita obseg in narava verjetne izpostavljenosti radonu. Raziskave so zasnovane tako, da je
mogoče določiti temeljne parametre ter zlasti geologijo in hidrologijo območja, radioaktivnost skal in
zemlje ter vrsto vodnjaka in jih uporabiti pri usmerjanju nadaljnjega ukrepanja na območjih, na katerih
je verjetna velika izpostavljenost. Koncentracije radona se spremljajo, kadar je na podlagi rezultatov
reprezentativnih raziskav ali drugih zanesljivih podatkov mogoče sklepati, da je parametrična vrednost
iz Priloge 1 tega pravilnika morda presežena.
3. Tritij
Organ, pristojen za varstvo pred sevanji, zagotovi, da se izvede spremljanje vsebnosti tritija v pitni
vodi, če je v zajetju vode prisoten antropogeni vir tritija ali drugih umetnih radionuklidov ter na podlagi
drugih programov nadzora ali preiskav ni mogoče ugotoviti, da je raven tritija pod parametrično
vrednostjo iz Priloge 1 tega pravilnika. Če je potrebno spremljanje tritija, se izvaja tako pogosto, kot je
določeno v preglednici iz 6. točke te priloge. Če koncentracija tritija preseže svojo parametrično
vrednost, je treba preveriti prisotnost drugih umetnih radionuklidov.
4. Indikativna doza
Spremljanje indikativne doze v pitni vodi se izvede, kadar je prisoten vir umetne ali povišane naravne
radioaktivnosti ter na podlagi drugih reprezentativnih programov monitoringa ali preiskav ni mogoče
ugotoviti, da je raven indikativne doze pod parametrično vrednostjo iz Priloge 1 tega pravilnika. Če je
potrebno spremljanje ravni umetnih radionuklidov, se to izvaja tako pogosto, kot je določeno v
preglednici iz 6. točke te priloge. Če je potrebno spremljanje ravni naravnih radionuklidov, organ,
pristojen za varstvo pred sevanji, določi pogostost izvajanja meritev skupne aktivnosti alfa, skupne
aktivnosti beta ali posameznih naravnih radionuklidov, odvisno od izbrane strategije preverjanja v
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skladu s Prilogo 3 tega pravilnika. Spremljanje ravni naravnih radionuklidov se lahko opravi z enim
samim preveritvenim merjenjem ali pa tako pogosto, kot je določeno v preglednici iz 6. točke te
priloge. Če je potrebno le eno preverjanje naravne radioaktivnosti, je potrebno ponovno preverjanje
vsaj takrat, ko pride do spremembe pri oskrbi, ki bo verjetno vplivala na koncentracije radionuklidov v
pitni vodi.
5. Zmanjšanje ravni radionuklidov v pitni vodi
Če so opravljeni ukrepi za zmanjšanje ravni radionuklidov v pitni vodi, se meritve izvajajo tako
pogosto, kot je določeno v preglednici iz 6. točke te priloge, tako da se zagotovi stalen nadzor nad
učinkovitostjo teh ukrepov.
6. Najmanjša pogostost vzorčenja in analiz
Najmanjša pogostost vzorčenja in analiz za monitoring radioaktivnosti v pitni vodi, ki se dobavlja iz
vodovodnega omrežja ali iz cisterne ali se uporablja v podjetjih za proizvodnjo živil, je določena v
naslednji preglednici.
Preglednica: Najmanjša pogostost vzorčenja in meritev pitne vode, dobavljene iz vodovodnega
omrežja ali iz cisterne ali uporabljene v podjetju za proizvodnjo živil
Količina vode, ki se vsak dan dobavi ali
3
proizvede v območju oskrbe (m )
(opombi 1 in 2)
količina ≤ 100
100 < količina ≤ 1.000
1.000 < količina ≤ 10.000
10.000 < količina ≤ 100.000
količina > 100.000

Število vzorcev na leto
(opombi 3 in 4)
(opomba 5)
1
3
1 + 1 za vsakih začetih 3.300 m /d
3
3 + 1 za vsakih začetih 10.000 m /d
3
10 + 1 za vsakih začetih 25.000 m /d

Opomba 1: Območje oskrbe je zemljepisno določeno območje, na katerem pitna voda prihaja iz enega
ali več virov in znotraj katerega se lahko šteje, da je kakovost vode približno enotna.
Opomba 2: Količine so izračunane kot povprečja v koledarskem letu. Organ, pristojen za varstvo pred
sevanji, lahko namesto količine vode za določitev najmanjše pogostosti uporabi število prebivalcev na
območju oskrbe, pri čemer predvideva porabo vode 200 l/dan/na prebivalca.
Opomba 3: Število vzorcev mora biti razporejeno čim bolj enakomerno v času in prostoru.
Opomba 4: Ob začasni kratkoročni oskrbi organ, pristojen za varstvo pred sevanji, določi pogostost
monitoringa pitne vode, dobavljene iz cistern.
Opomba 5: Pogostost določi organ, pristojen za varstvo pred sevanji, in ni manjša od enega vzorca iz
oskrbovalnega območja v 20 letih.
Pri določitvi pogostosti vzorčenja in meritev predpakirane vode se upošteva količina predpakirane
vode. Število vzorcev na leto se določi skladno s podatki, navedenimi v preglednici, in ni manjše od
enega vzorca na leto.
7. Zagotavljanje povprečja
Če je parametrična vrednost radioaktivnih snovi v določenem vzorcu presežena, organ, pristojen za
varstvo pred sevanji, določi obseg ponovnega vzorčenja in meritev, potrebnega za zagotovitev, da so
izmerjene vrednosti vse leto reprezentativne za povprečno koncentracijo aktivnosti.«.
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BANKA SLOVENIJE
1956.

Sklep o uporabi Smernic o določitvi tehtane
povprečne zapadlosti tranše v skladu
s točko (a) člena 257(1) Uredbe (EU)
št. 575/2013

Na podlagi tretjega odstavka 13. člena Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 25/15, 44/16 – ZRPPB, 77/16
– ZCKR, 41/17, 77/18 – ZTFI-1, 22/19 – ZIUDSOL in 44/19 –
Odl. US; v nadaljevanju ZBan-2) in prvega odstavka 31. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06
– uradno prečiščeno besedilo, 59/11 in 55/17) izdaja Svet
Banke Slovenije

SKLEP
o uporabi Smernic o določitvi tehtane povprečne
zapadlosti tranše v skladu s točko (a) člena
257(1) Uredbe (EU) št. 575/2013
1. člen
(Namen in področje uporabe smernic)
(1) Evropski bančni organ je na podlagi prvega odstavka
16. člena Uredbe (EU) št. 1093/2010 Evropskega parlamenta
in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega
nadzornega organa (Evropski bančni organ) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije
2009/78/ES (UL L št. 331 z dne 15. decembra 2010, str. 12;
v nadaljevanju Uredba (EU) št. 1093/2010) dne 4. maja 2020
na svoji spletni strani objavil Smernice o določitvi tehtane
povprečne zapadlosti tranše v skladu s točko (a) člena 257(1)
Uredbe (EU) št. 575/2013 (EBA/GL/2020/04; v nadaljevanju
smernice).
(2) Smernice iz prvega odstavka tega člena določajo
metodologijo za merjenje zapadlosti tranše v listinjenju kot
tehtane povprečne zapadlosti pogodbenih plačil v okviru
tranše iz točke (a) člena 257(1) Uredbe (EU) št. 575/2013
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o
bonitetnih zahtevah za kreditne institucije in investicijska
podjetja (UL L št. 176 z dne 27. junija 2013, str. 1; v nadaljevanju Uredba (EU) št. 575/2013). Za ta namen je v
smernicah opredeljeno, kako določiti pogodbena plačila iz
omenjenega člena, določeni pa so tudi podatki, potrebni za
uporabo pristopa tehtane povprečne zapadlosti ter njegovo
spremljanje in izvajanje.
(3) Smernice so naslovljene na:
1. finančne institucije iz prvega odstavka 4. člena Uredbe (EU) št. 1093/2010 in
2. pristojne organe iz točke (i) drugega odstavka 4. člena Uredbe (EU) št. 1093/2010.
2. člen
(Vsebina sklepa in obseg uporabe smernic)
(1) Banka Slovenije s tem sklepom določa uporabo smernic za:
1. banke in hranilnice, ki so v skladu z ZBan-2 pridobile
dovoljenje za opravljanje bančnih storitev v RS (v nadaljevanju
banke), in
2. Banko Slovenije, kadar v skladu z ZBan-2 v vlogi
pristojnega organa izvaja pristojnosti in naloge nadzora nad
bankami iz 1. točke tega odstavka.
(2) Banke iz 1. točke prvega odstavka tega člena upoštevajo določbe smernic v delu, v katerem so naslovljene na
banke.
(3) Banka Slovenije pri opravljanju nalog in pristojnosti
nadzora v skladu z ZBan-2 in Uredbo (EU) št. 575/2013 upošteva določbe smernic v delu, v katerem se nanašajo na izvajanje
nalog in pooblastil pristojnega organa.

3. člen
(Uveljavitev sklepa)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po njegovi objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 21. julija 2020
Boštjan Vasle
predsednik
Sveta Banke Slovenije

1957.

Sklep o uporabi Smernic o odobravanju
in spremljanju kreditov

Na podlagi tretjega odstavka 13. člena Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 25/15, 44/16 – ZRPPB, 77/16 – ZCKR,
41/17, 77/18 – ZTFI-1, 22/19 – ZIUDSOL in 44/19 – Odl. US; v
nadaljevanju: ZBan-2), 83. člena Zakona o potrošniških kreditih
(Uradni list RS, št. 77/16; v nadaljevanju: ZPotK-2) in prvega
odstavka 31. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS,
št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 59/11 in 55/17) izdaja
Svet Banke Slovenije

SKLEP
o uporabi Smernic o odobravanju
in spremljanju kreditov
1. člen
(Namen in področje uporabe smernic)
(1) Evropski bančni organ je na podlagi prvega odstavka
16. člena Uredbe (EU) št. 1093/2010 Evropskega parlamenta
in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega
nadzornega organa (Evropski bančni organ) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije
2009/78/ES (UL L št. 331 z dne 15. decembra 2010, str. 12; v
nadaljevanju: Uredba (EU) št. 1093/2010) dne 29. maja 2020
na svoji spletni strani objavil Smernice o odobravanju in spremljanju kreditov (EBA/GL/2020/06; v nadaljevanju: smernice).
(2) Smernice določajo ureditev, procese in mehanizme
notranjega upravljanja iz prvega odstavka 74. člena Direktive
2013/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o dostopu do dejavnosti kreditnih institucij in bonitetnem
nadzoru kreditnih institucij in investicijskih podjetij (v nadaljevanju: Direktiva 2013/36/EU), spremembi Direktive 2002/87/ES in
razveljavitvi direktiv 2006/48/ES in 2006/49/ES (UL L 176 z dne
27. junija 2013, str. 338), zahteve glede kreditnega tveganja in
tveganja nasprotne stranke iz 79. člena Direktive 2013/36/EU
ter zahteve glede ocene kreditne sposobnosti potrošnika iz poglavja 6 Direktive 2014/17/EU Evropskega parlamenta in Sveta
z dne 4. februarja 2014 o potrošniških kreditnih pogodbah za
stanovanjske nepremičnine in spremembi direktiv 2008/48/ES
in 2013/36/EU ter Uredbe (EU) št. 1093/2010 (UL L 60 z dne
28. februarja 2014, str. 34) ter 8. člena Direktive 2008/48/ES
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2008 o potrošniških kreditnih pogodbah in razveljavitvi Direktive Sveta
87/102/EGS (UL L 133 z dne 22. maja 2008, str. 66).
(3) Smernice so naslovljene na:
1. finančne institucije iz prvega odstavka 4. člena Uredbe (EU) št. 1093/2010 in
2. pristojne organe iz točk (i), (iii), (vi) in (vii) drugega
odstavka 4. člena Uredbe (EU) št. 1093/2010.
2. člen
(Vsebina sklepa in obseg uporabe smernic)
(1) Banka Slovenije s tem sklepom določa uporabo smernic za:

Uradni list Republike Slovenije
1. banke in hranilnice, ki so v skladu z ZBan-2 pridobile
dovoljenje za opravljanje bančnih storitev v RS (v nadaljevanju:
banke);
2. dajalce kreditov iz 4. alineje prvega odstavka 58. člena
ZPotK-2 (v nadaljevanju: dajalci kreditov);
3. Banko Slovenije, kadar v skladu z ZBan-2 in ZPotK-2
v vlogi pristojnega organa izvaja pristojnosti in naloge nadzora
nad subjekti iz 1. in 2. točke tega odstavka.
(2) Banke iz 1. točke prejšnjega odstavka v celoti upoštevajo določbe smernic v delu, v katerem so naslovljene na
banke.
(3) Dajalci kreditov iz 2. točke prejšnjega odstavka upoštevajo določbe oddelka 5 smernic v delu, ki se nanaša na poslovanje v zvezi s kreditno pogodbo za nepremičnino v skladu
z ZPotK-2, razen 93. odstavka.
(4) Banka Slovenije pri opravljanju nalog in pristojnosti nadzora v skladu z ZBan-2, ZPotK-2 in Uredbo (EU)
št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o bonitetnih zahtevah za kreditne institucije in investicijska podjetja ter o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012
(UL L 176 z dne 27. junija 2013, str. 1) v celoti upošteva določbe
smernic v delu, v katerem se nanašajo na izvajanje nalog in
pooblastil pristojnega organa.
3. člen
(Razveljavitev Sklepa o uporabi Smernic organa EBA o oceni
kreditne sposobnosti)
Z dnem začetka uporabe tega sklepa preneha veljati
Sklep o uporabi Smernic organa EBA o oceni kreditne sposobnosti (Uradni list RS, št. 12/17).
4. člen
(Uveljavitev sklepa)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po njegovi objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne
30. junija 2021.
Ljubljana, dne 21. julija 2020
Boštjan Vasle
predsednik
Sveta Banke Slovenije

1958.

Sklep o uporabi Smernic o poročanju
in razkritju izpostavljenosti, za katere veljajo
ukrepi, uporabljeni kot odziv na pandemijo
COVID-19 (EBA/GL/2020/07)

Na podlagi tretjega odstavka 13. člena Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 25/15, 44/16 – ZRPPB, 77/16 – ZCKR,
41/17, 77/18 – ZTFI-1, 22/19 – ZIUDSOL in 44/19 – odl. US; v
nadaljevanju: ZBan-2) in prvega odstavka 31. člena Zakona o
Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno
besedilo, 59/11 in 55/17) izdaja Svet Banke Slovenije

SKLEP
o uporabi Smernic o poročanju in razkritju
izpostavljenosti, za katere veljajo ukrepi,
uporabljeni kot odziv na pandemijo COVID-19
(EBA/GL/2020/07)
1. člen
(Namen in področje uporabe smernic)
(1) Evropski bančni organ je na podlagi prvega odstavka
16. člena Uredbe (EU) št. 1093/2010 Evropskega parlamenta
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in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega
nadzornega organa (Evropski bančni organ) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije
2009/78/ES (UL L št. 331 z dne 15. decembra 2010, str. 12;
v nadaljevanju Uredba (EU) št. 1093/2010) dne 2. junija 2020
na svoji spletni strani objavil Smernice o poročanju in razkritju
izpostavljenosti, za katere veljajo ukrepi, uporabljeni kot odziv
na pandemijo COVID-19 (EBA/GL/2020/07; v nadaljevanju
smernice).
(2) Smernice iz prvega odstavka tega člena določajo vsebino in enotne oblike za poročanje in razkritje informacij o vseh
izpostavljenostih iz Priloge V k Izvedbeni uredbi Komisije (EU)
št. 680/2014 z dne 16. aprila 2014 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov v zvezi z nadzorniškim poročanjem institucij
v skladu z Uredbo (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta
in Sveta (UL L št. 191 z dne 28. junija 2014, str. 1).
(3) Smernice so naslovljene na:
1. kreditne institucije iz točke (1) prvega odstavka 4. člena
Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta
z dne 26. junija 2013 o bonitetnih zahtevah za kreditne institucije in investicijska podjetja ter o spremembi Uredbe (EU)
št. 648/2012 (UL L št. 176 z dne 27. junija 2013, str. 1; v nadaljevanju Uredba (EU) št. 575/2013) in
2. pristojne organe iz točke (i) drugega odstavka 4. člena
Uredbe (EU) št. 1093/2010.
2. člen
(Vsebina sklepa in obseg uporabe smernic)
(1) Banka Slovenije s tem sklepom določa uporabo smernic za:
1. banke in hranilnice, ki so v skladu z ZBan-2 pridobile
dovoljenje za opravljanje bančnih storitev v RS (v nadaljevanju:
banke), in
2. Banko Slovenije, kadar v skladu z ZBan-2 v vlogi
pristojnega organa izvaja pristojnosti in naloge nadzora nad
bankami iz 1. točke tega odstavka.
(2) Banke iz 1. točke prvega odstavka tega člena poročajo o izpostavljenostih, za katere veljajo ukrepi, kot odziv na
pandemijo COVID-19, na posamični, subkonsolidirani in konsolidirani podlagi v skladu z naslovom II dela 1 Uredbe (EU)
št. 575/2013 ter upoštevajo določbe smernic glede poročanja
v delu, v katerem so naslovljene nanje, vendar so banke, ki
so zavezane k poročanju na subkonsolidirani ali konsolidirani
podlagi, izvzete iz poročanja na posamični podlagi.
(3) Banke iz 1. točke prvega odstavka tega člena, ki poročajo o izpostavljenostih, za katere veljajo ukrepi, kot odziv na
pandemijo COVID-19, so izvzete iz poročanja na predlogah
90.02, 90.03, 91.02, 91.03, 91.04, 92.01, 93.01 in 93.02 iz
Priloge 1 k smernicam.
(4) Ne glede na prejšnji odstavek morajo banke, opredeljene kot druge sistemsko pomembne banke na podlagi
219. člena ZBan-2, poročati na vseh predlogah iz Priloge 1 k
smernicam.
(5) Banke iz 1. točke prvega odstavka tega člena, ki
morajo izpolnjevati vse ali nekatere zahteve glede razkritij iz
Dela 8 v skladu s členi 6, 10 in 13 Uredbe (EU) št. 575/2013,
upoštevajo določbe smernic o razkritjih v delu, v katerem so
naslovljene nanje.
(6) Banka Slovenije pri opravljanju nalog in pristojnosti
nadzora v skladu z ZBan-2 in Uredbo (EU) št. 575/2013 upošteva določbe smernic v delu, v katerem se nanašajo na izvajanje
nalog in pooblastil pristojnega organa.
3. člen
(Uveljavitev sklepa)
(1) Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, prvič pa se uporabi pri poročanju in razkritju informacij po stanju na dan 30. junija 2020.
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(2) Ne glede prvi odstavek tega člena banke iz 1. točke
prvega odstavka 2. člena, ki morajo izpolnjevati vse ali nekatere zahteve glede razkritij iz dela 8 v skladu s členi 6, 10 in
13 Uredbe (EU) št. 575/2013, razkrijejo informacije po stanju
na dan 30. junija v skladu s pravili iz dela 8 Uredbe (EU)
št. 575/2013 najpozneje do 30. septembra.
Ljubljana, dne 7. julija 2020
Boštjan Vasle
predsednik
Sveta Banke Slovenije

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE
1959.

Spremembe in dopolnitve Statuta Univerze
v Ljubljani

V skladu z ustavno zagotovljeno avtonomijo Univerze ter na podlagi Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS,
št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 40/12 – ZUJF, 57/12
– ZPCP-2D, 109/12, 85/14, 75/16, 61/17 – ZUPŠ in 65/17) in
Odloka o preoblikovanju Univerze v Ljubljani (Uradni list RS,
št. 28/00, 33/03, 79/04, 36/06, 18/09, 83/10 in 8/19) sta Senat
Univerze v Ljubljani na seji dne 16. 6. 2020 in Upravni odbor
Univerze v Ljubljani na seji dne 16. 7. 2020 sprejela naslednje

S P R E M E M B E   I N   D O P O L N I T V E   
STATUTA
Univerze v Ljubljani
1. člen
V Statutu Univerze v Ljubljani (Uradni list RS, št. 4/17,
56/17, 56/17, 14/18, 39/18, 57/18, 66/18, 10/19, 22/19, 36/19,
47/19) se 149. člen dopolni tako, da se glasi:

Uradni list Republike Slovenije
»Postopek za izvolitev v naziv visokošolskega učitelja,
znanstvenega delavca ter visokošolskega in raziskovalnega
sodelavca se začne na prošnjo kandidata za izvolitev v naziv.
Kandidat mora vložiti pisno vlogo na članici, kateri je
matično habilitacijsko področje, na katerem se želi habilitirati.
Kadar gre za področja, ki so matična na več članicah, vloži kandidat vlogo za izvolitev na katero koli od njih. Članice, na
katerih je področje kandidatove habilitacije matično, se v takem
primeru dogovorijo o imenovanju poročevalcev o strokovni ali
umetniški usposobljenosti kandidata.
Če kandidat ni zaposlen na univerzi, mora prošnji priložiti
tudi obrazloženo izjavo senata članice, ki je matična za področje, na katerem se kandidat želi habilitirati (matična članica),
da na univerzi obstaja interes za sodelovanje s kandidatom
in s tem za izvedbo postopka za izvolitev. Če je interes za
sodelovanje na članici, ki ni matična za področje, na katerem
se kandidat želi habilitirati, senat te članice pošlje obrazloženo
izjavo senatu matične članice, da na univerzi obstaja interes
za sodelovanje s kandidatom in s tem za izvedbo postopka za
izvolitev. Senat matične članice pri obrazložitvi izjave upošteva
izkazani interes.
V postopku presoje izpolnjevanja pogojev za izvolitev v
naziv se uporabljajo predpisi, ki veljajo na dan vložitve vloge. V
postopku presoje izpolnjevanja pogojev za izvolitev v naziv se
v bibliografiji upoštevajo relevantna dela kandidata, izvedena in
objavljena oziroma sprejeta v objavo do dneva vložitve vloge.
Ta se podrobneje opredelijo v merilih univerze.
Kandidat je lahko izvoljen v naziv na enem ali več habilitacijskih področjih.
Vsaka vloga se obravnava samostojno in ločeno.«
2. člen
Te spremembe in dopolnitve začnejo veljati naslednji dan
po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in se uporabljajo
za vse postopke, pričete po uveljavitvi teh sprememb.
Prof. dr. Borut Božič
predsednik UO UL

Prof. dr. Igor Papič
predsednik Senata UL
rektor UL

Uradni list Republike Slovenije
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OBČINE
LJUBLJANA
1960.

Pravilnik o spremembah Pravilnika o kriterijih
in načinu uporabe prostorov za delovanje
četrtnih skupnosti

Na podlagi tretjega odstavka 62. člena Statuta Mestne
občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 24/16 – uradno prečiščeno
besedilo) izdaja župan Mestne občine Ljubljana

PRAVILNIK
o spremembah Pravilnika o kriterijih
in načinu uporabe prostorov za delovanje
četrtnih skupnosti
1. člen
V Pravilniku o kriterijih in načinu uporabe prostorov za
delovanje četrtnih skupnosti (Uradni list RS, št. 109/11, 43/14,
1/16 in 42/17) se Priloga 1 – »Seznam objektov za delovanje
četrtnih skupnosti« nadomesti z novo Prilogo 1, ki je sestavni
del tega pravilnika.
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3528-478/2011-13
Ljubljana, dne 1. julija 2020
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković
po pooblastilu
podžupan MOL
Aleš Čerin
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Uradni list Republike Slovenije
Priloga 1

SEZNAM OBJEKTOV ZA DELOVANJE ČETRTNIH SKUPNOSTI
ČS
Črnuče

Zap. št.
1.
2.

Posavje

3.
4.

Bežigrad

5.
6.
7.
8.
9.

Center

10.
11.
12.
13.
14.
15.

Jarše

16.
17.

Moste

18.
19.
20.

Polje

21.
22.
23.
24.
25.

Sostro

26.
27.

Golovec

28.
29.
30.

Rudnik

31.
32.

Trnovo

33.
34.

Vič

35.
36.

Rožnik

37.
38.

Šiška

39.
40.
41.
42.

NASLOV

Dunajska cesta 367
Zajčeva pot 34
Bratovševa ploščad 30
Savlje 101
Vojkova cesta 1
Dunajska cesta 101
Belokranjska ulica 6
Smoletova ulica 16
Vojkova cesta 87
Štefanova ulica 9
Štefanova ulica 11
Grablovičeva ulica 28
Rozmanova ulica 12
Zarnikova ulica 3
Prijateljeva ulica 2
Kvedrova cesta 32
Perčeva ulica 22
Ob Ljubljanici 36a
Proletarska cesta 1
Preglov trg 15
Polje 12
Podgrajska cesta 6 e
Zaloška cesta 267
Zadobrovška cesta 88
Kašeljska cesta 95
Cesta II. grupe odredov 43
Podlipoglav 19
Litijska cesta 38
Bizoviška cesta 6
Pot do šole 2 a
Pot k ribniku 20
Ižanska cesta 303
Devinska ulica 1 b
Gerbičeva ulica 16
Tbilisijska ulica 22/a
Cesta na ključ 56
Viška cesta 38
Brdnikova ulica 14
Kebetova ulica 1
Trg komandanta Staneta 8
Jesenkova ulica 1
Ljubeljska ulica 19/a

Uradni list Republike Slovenije
Dravlje

Št.

43.
44.

Šentvid

45.
46.
47.
48.

Šmarna gora

49.
50.

Draveljska ulica 44
Dolniška cesta 18
Kosijeva ulica 1, 3
Prušnikova ulica 106
Prušnikova ulica 99
Na gmajni 1
Pločanska ulica 8
Srednje Gameljne 50
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Sklep o dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi
Javnega zavoda Mala ulica – Centra za otroke
in družine v Ljubljani

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) in 27. člena
Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 24/16 –
uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine
Ljubljana na 14. seji dne 6. 7. 2020 sprejel

SKLEP
o dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi Javnega
zavoda Mala ulica – Centra za otroke in družine
v Ljubljani
1. člen
V Sklepu o ustanovitvi Javnega zavoda Mala ulica
– Centra za otroke in družine v Ljubljani (Uradni list RS,
št. 43/14) se za 11. členom dodajo novi 11.a, 11.b in 11.c člen,
ki se glasijo:
»11.a člen
(pomočnik direktorja)
Zavod ima lahko pomočnika direktorja za področje vodenja splošnih zadev (v nadaljnjem besedilu: pomočnik direktorja).
Pomočnika direktorja imenuje direktor na podlagi javnega
razpisa ali neposrednega povabila. Svet zavoda poda predhodno mnenje k imenovanju pomočnika direktorja. Če svet
zavoda ne poda mnenja v roku 30 dni od dneva, ko je bil zanj
zaprošen, se šteje, da je mnenje pozitivno.
Pomočnik direktorja odgovarja direktorju za strokovnost
in zakonitost dela.
11.b člen
(pogoji za imenovanje in naloge pomočnika direktorja)
Za pomočnika direktorja za področje vodenja splošnih
zadev je lahko imenovan kandidat, ki izpolnjuje naslednje
pogoje:
– ima najmanj specializacijo po visokošolski strokovni
izobrazbi (po prejšnji ureditvi), visokošolsko univerzitetno izobrazbo (po prejšnji ureditvi) ali najmanj magistrsko izobrazbo
(druga bolonjska stopnja),
– ima najmanj pet let delovnih izkušenj, od tega najmanj
3 leta delovnih izkušenj na področju, za katerega je imenovan,
in obvlada angleški jezik na višji ravni,
– ima sposobnost organiziranja in vodenja dela,
– ima sposobnosti strateškega in akcijskega načrtovanja,
– ima sposobnosti vodenja projektov.
S statutom zavoda se lahko določijo dodatni pogoji za
imenovanje pomočnika direktorja.
Ob prijavi na razpis mora kandidat predložiti program
organizacijskega, poslovodnega in finančnega dela in razvoja
zavoda.
Naloge pomočnika direktorja za področje vodenja splošnih zadev so:
– pomoč direktorju pri organizaciji dela in poslovanja,
– pomoč direktorju pri pripravi letnega programa dela in
finančnega načrta s kadrovskim načrtom,
– pomoč direktorju pri pripravi dokumentacije za poročanje ustanovitelju in financerju,
– spremljanje javnih razpisov, priprava in prijava projektov
na javne razpise ter spremljanje izvajanja projektov,
– pomoč pri delu s pristojnimi ministrstvi na področju dela
zavoda,
– opravljanje drugih del in nalog skladno z navodili direktorja.
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11.c člen
(mandat pomočnika direktorja)
Mandat pomočnika direktorja traja za čas trajanja mandata direktorja in se lahko ponovi. Delovno razmerje pomočnika
direktorja se sklene za določen čas.
Delavca, ki je bil pred imenovanjem za pomočnika direktorja zaposlen v zavodu za nedoločen čas, se po prenehanju
funkcije premesti v skladu s sistemizacijo delovnih mest in kadrovskim načrtom na prosto delovno mesto, ki ustreza njegovi
strokovni izobrazbi in za katero izpolnjuje predpisane pogoje.
Pomočnik direktorja je lahko razrešen pred potekom mandata iz istih razlogov kot direktor. Pomočnika direktorja razreši
direktor po predhodnem mnenju sveta zavoda. Svet mora
mnenje izdati v 30 dneh, sicer se šteje, da je mnenje pozitivno.
Pred sprejemom sklepa o razrešitvi, mora direktor seznaniti pomočnika direktorja o razlogih za razrešitev in mu dati možnost,
da se v roku 15 dni o njih izjavi.
Pomočniku direktorja lahko predčasno preneha mandat
tudi v primeru predčasnega prenehanja mandata direktorju. O
tem sprejme sklep novo imenovani direktor.«.
2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 602-95/2014-15
Ljubljana, dne 6. julija 2020
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković

PIVKA
1962.

Odlok o programu opremljanja stavbnih
zemljišč za območje občinskega podrobnega
prostorskega načrta za območje Doma Pivka
– središča za kakovostno sožitje na Bedinku
(EUP PI 20/1, PI 20/2-del in PI 14-del)

Na podlagi 153. in 154. člena Zakona o urejanju prostora
(Uradni list RS, št. 61/17) – v nadalj. ZUreP-2, 3., 13., 15. in
17. člena Uredbe o programu opremljanja stavbnih zemljišč
in odloku o podlagah za odmero komunalnega prispevka za
obstoječo komunalno opremo, ter o izračunu in odmeri komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 20/19 in 30/19 – popr.
in 34/19) ter 16. člena Statuta Občine Pivka (Uradni list RS,
št. 58/99, 77/00, 24/01, 110/05, 52/07, 54/10, 111/13) in 77. in
87. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Pivka (Uradni
list RS, št. 95/99, 55/06, 29/07 – obvezna razlaga, 7/11, 52/12,
101/13) je Občinski svet Občine Pivka na 10. seji dne 2. 7.
2020 sprejel

ODLOK
o programu opremljanja stavbnih zemljišč
za območje občinskega podrobnega
prostorskega načrta za območje Doma Pivka –
središča za kakovostno sožitje na Bedinku
(EUP PI 20/1, PI 20/2-del in PI 14-del)
1. UVODNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se sprejme program opremljanja stavbnih
zemljišč za območje občinskega podrobnega prostorskega na-

Uradni list Republike Slovenije
črta za območje Doma Pivka – središča za kakovostno sožitje
na Bedinku (EUP PI 20/1, PI 20/2-del in PI 14-del) (v nadalj.:
program opremljanja).
Ta odlok določa:
– območje opremljanja,
– novo komunalno opremo in drugo gospodarsko javno
infrastrukturo,
– roke za izvedbo in etapnost opremljanja,
– finančna sredstva za izvedbo opremljanja in
– podlage za odmero komunalnega prispevka za novo
komunalno opremo.
Podlage za odmero komunalnega prispevka za novo
komunalno opremo iz prejšnjega odstavka, določene s tem
odlokom so:
– obračunska območja nove komunalne opreme,
– skupni in obračunski stroški nove komunalne opreme,
– preračun obračunskih stroškov nove komunalne opreme na enoto mere in
– merilo za odmero komunalnega prispevka za novo
komunalno opremo: razmerje med deležem gradbene parcele
stavbe (DpN) in deležem površine objekta (DtN) pri izračunu
komunalnega prispevka za novo komunalno opremo.
2. člen
(sestavni deli programa opremljanja)
Program vsebuje tekstualni in grafični del.
Grafični del program opremljanja vsebuje naslednje grafične prikaze:
– list1: Območje opremljanja, merilo M1:500,
– list 2: Prikaz nove komunalne opreme in druge gospodarske javne infrastrukture, merilo M1:500,
– list 3: Prikaz zemljišč, ki jih je bilo ali jih je treba pridobiti
za opremljanje stavbnih zemljišč, merilo M1:500,
– list 4: Obračunska območja po posameznih vrstah nove
komunalne opreme, merilo M1:500.
Grafični del programa opremljanja je objavljen na spletni
strani Občine Pivka.
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(pomen izrazov)

2. OBMOČJE OPREMLJANJA
4. člen
(območje opremljanja)
Območje opremljanja obsega območje Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Doma Pivka – središča za kakovostno sožitje na Bedinku (del EUP PI 20/1, PI
20/2-del in PI 14-del) – v nadalj. OPPN Bedink.
Območje opremljanja je prikazano v grafičnem delu na
listu 1.
3. NOVA KOMUNALNA OPREMA IN DRUGA
GOSPODARSKA JAVNA INFARSTRUKTURA
5. člen
(vplivno območje OPPN)
Za opremljanje stavbnih zemljišč na območju opremljanja
je načrtovana gradnja naslednje komunalne opreme:
– ceste s pripadajočimi objekti za odvodnjavanje in javno
razsvetljavo,
– vodovodnega omrežja,
– kanalizacijskega (fekalnega in meteornega) omrežja za
komunalno odpadno vodo.
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Za opremljanje stavbnih zemljišč na območju opremljanja
je načrtovana gradnja naslednje druge gospodarska javne
infrastrukture:
– elektroenergetska omrežja in
– elektronsko komunikacijska omrežja.
Načrtovana komunalna oprema in druga gospodarska
javna infrastruktura je prikazana v grafičnem delu na listu 2.
Zemljišča, ki jih je bilo ali jih je treba pridobiti za opremljanje stavbnih zemljišč so prikazana v grafičnem delu na listu 3.
4. ROKI ZA IZVEDBO IN ETAPNOST OPREMLJANJA
6. člen
(roki za izvedbo in etapnost opremljanja)
pah.

Opremljanje stavbnih zemljišč je načrtovano v dveh eta-

Rok začetka gradnje nove komunalne opreme v prvi etapi
je predvidoma december 2020. Rok za predajo komunalne
opreme v upravljanje oziroma rok možne priključitve na novo
komunalno opremo v prvi etapi je predvidoma december 2021.
Rok začetka gradnje nove komunalne opreme v drugi
etapi je predvidoma marec 2025. Rok za predajo komunalne
opreme v upravljanje oziroma rok možne priključitve na novo
komunalno opremo v drugi etapi je predvidoma 31. 12. 2026.
5. FINANČNA SREDSTVA ZA IZVEDBO OPREMLJANJA
7. člen
(načrtovane parcele)
Potrebna finančna sredstva za izvedbo opremljanja, razdeljena po posameznih vrstah nove komunalne opreme in virih
financiranja, znašajo:
Nova komunalna
oprema

3. člen
Izrazi, uporabljeni v tem odloku, pomenijo enako kot v
predpisu, ki ureja urejanje prostora in v uredbi, ki določa podlage za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno
opremo ter izračun in odmero komunalnega prispevka.
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Stroški izdelave
dokumentacije
Stroški predhodnih
raziskav in študij
Stroški pridobivanja
zemljišč za opremljanje
Stroški gradnje nove
komunalne opreme
(a +b +c)
a. Ceste s
pripadajočimi objekti
za odvodnjavanje,
javno razsvetljavo
b. Vodovodno omrežje
c. Kanalizacijsko
(fekalno in meteorno)
omrežje za komunalno
odpadno vodo
Drugi stroški nove
komunalne opreme
Skupaj

Vir financiranja
(EUR z DDV)

Finančna
sredstva
za izvedbo
opremljanja
(EUR z DDV)

Občinski
proračun

Drugi
viri

31.744,40

31.744,40

0

0

0

0

44.359,20

44.359,20

0

267.912,00

267.912,00

0

174.216,00

174.216,00

0

39.528,00

39.528,00

0

54.168,00

54.168,00

0

13.395,60

13.395,60

0

357.411,20

357.411,20

0

6. PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA
ZA NOVO KOMUNALNO OPREMO
8. člen
(obračunska območja nove komunalne opreme)
Obračunska območja posamezne vrste nove komunalne
opreme so:
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Oznaka
obračunskega
območja

Površina
v m2

Obračunsko območje
za stroške priprave
dokumentacije

SPD

6.238

Obračunsko območje
za stroške pridobivanja
zemljišč za opremljanje

SPZ

6.238

Ime obračunskega območja

Obračunsko območje
za stroške gradnje
komunalne opreme
– cest s pripadajočimi objekti
za odvodnjavanje in javno
razsvetljavo

SG-CE

Obračunsko območje
za stroške gradnje
komunalne opreme
– vodovodno omrežje

SG-VO

Obračunsko območje
za stroške gradnje
komunalne opreme
– kanalizacijsko (fekalno
in meteorno) omrežje
Obračunsko območje
za stroške ostalih del

6.238

6.238

SG-KA

6.238

SOD

6.238

Obračunska območja iz prejšnjega odstavka so prikazana
v grafičnem delu na listu 4.
9. člen
(skupni stroški nove komunalne opreme)
Skupni stroški nove komunalne opreme po posameznih
vrstah komunalne opreme na posameznih obračunskih območjih znašajo:
Obračunsko
območje

Skupni
stroški nove
komunalne
opreme
(EUR)

Stroški izdelave dokumentacije
za novo KO

SPD

31.744,40

Stroški pridobivanja zemljišč
za opremljanje

SPZ

44.359,20

Stroški gradnje nove komunalne
opreme (a + b + c)

/

267.912,00

a. Ceste s pripadajočimi objekti
za odvodnjavanje in javno
razsvetljavo

SG-CE

174.216,00

b. Vodovodno omrežje

SG-VO

39.528,00

c. Kanalizacijsko omrežje
(fekalno in meteorno) za
komunalno odpadno vodo

SG-KA

54.168,00

SOD

13.395,60

Nova komunalna oprema

Drugi stroški nove komunalne
opreme, ki nastanejo zaradi
opremljanja
10. člen

(obračunski stroški nove komunalne opreme)
Obračunski stroški nove komunalne opreme po posameznih vrstah komunalne opreme na posameznih obračunskih
območjih znašajo:

Nova komunalna oprema
Stroški izdelave dokumentacije
za novo KO
Stroški pridobivanja zemljišč
za opremljanje
Stroški gradnje nove komunalne
opreme (a + b + c)
a. Ceste s pripadajočimi objekti
za odvodnjavanje
in javno razsvetljavo
b. Vodovodno omrežje
c. Kanalizacijsko (fekalno
in meteorno) omrežje za
komunalno odpadno vodo
Drugi stroški nove komunalne
opreme, ki nastanejo zaradi
opremljanja

Obračunski
stroški nove
Obračunsko
komunalne
območje
opreme
(EUR)
SPD

31.744,40

SPZ

44.359,20

/

267.912,00

SG-CE

174.216,00

SG-VO

39.528,00

SG-KA

54.168,00

SOD

13.395,60

11. člen
(preračun obračunskih stroškov nove komunalne opreme
na enoto mere)
Obračunski stroški nove komunalne opreme po posameznih vrstah komunalne opreme na posameznih obračunskih
območjih, preračunani na enoto mere, znašajo:
Nova komunalna oprema

Obračunsko CpN
območje
(€/m2)

CtN
(€/m2)

Stroški izdelave
dokumentacija
SPD
5,09
5,09
za novo KO
Stroški pridobivanja zemljišč
SPZ
7,11
7,11
za opremljanje
Stroški gradnje nove
komunalne opreme
/
42,95 42,95
(a + b + c)
a. Ceste s pripadajočimi
objekti za odvodnjavanje
SG-CE
27,93 27,93
in javno razsvetljavo
b. Vodovodno omrežje
SG-VO
6,34
6,34
c. Kanalizacijsko (fekalno
in meteorno) omrežje za
SG-KA
8,68
8,68
komunalno odpadno vodo
Drugi stroški nove komunalne
opreme, ki nastanejo zaradi
SOD
2,15
2,15
opremljanja
SKUPAJ OBRAČUNSKI
357.411,20 57,30 57,30
STROŠKI
Obračunski stroški se obračunajo le za prvo etapo opremljanja kot CpN (1.etapa) = CpN x 110/140 in CtN (1. etapa) =
CtN x 110/140 v kolikor se druga etapa ne izvede v roku prihodnjih petih let.
12. člen
(razmerje med deležem gradbene parcele stavbe (DpN)
in deležem površine objekta (DtN))
Razmerje med deležem gradbene parcele stavbe (DpN)
in deležem površine objekta (DtN), ki se upošteva pri izračunu
komunalnega prispevka za novo komunalno opremo je 0,5:0,5.
7. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
13. člen
(vpogled v elaborat programa opremljanja)
Elaborat programa opremljanja je na vpogled na sedežu
občine Pivka in na spletni strani Občine Pivka.

Uradni list Republike Slovenije
14. člen
(začetek veljavnosti odloka)
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 9000-10/2020
Pivka, dne 2. julija 2020
Župan
Občine Pivka
Robert Smrdelj
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(2) OPPN Bedink vsebuje tekstualni in grafični del ter
priloge, opredeljene v tem členu. Izdelan je v digitalni in analogni obliki.
(3) Sestavine OPPN Bedink so podrobneje obrazložene
v tem odloku in grafično prikazane v grafičnem delu OPPN
Bedink, ki je skupaj z obveznimi prilogami na vpogled na Občini
Pivka.
(4) Sestavine OPPN Bedink so določene tako podrobno,
da je na njihovi podlagi možno izdelati projekte za izdajo gradbenega dovoljenja po predpisih o graditvi objektov.
2. OBMOČJE OPPN

1963.

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem
načrtu za območje Doma Pivka – središča
za kakovostno sožitje na Bedinku
(del EUP PI 20/1, PI 20/2-del in PI 14-del)

Na podlagi 119. člena v povezavi s 115. členom Zakona o
prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 61/17) – v nadalj.
ZUreP-2 ter 16. člena Statuta Občine Pivka (Uradni list RS,
št. 95/99, 55/06, 29/07 – obvezna razlaga, 7/11, 52/12, 101/13)
je Občinski svet Občine Pivka na 10. seji dne 2. 7. 2020 sprejel

ODLOK
o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu
za območje Doma Pivka – središča
za kakovostno sožitje na Bedinku
(del EUP PI 20/1, PI 20/2-del in PI 14-del)
1. UVODNE DOLOČBE
1. člen
(predmet OPPN)
(1) S tem odlokom se sprejme Občinski podrobni prostorski načrt za območje Doma Pivka – središča za kakovostno
sožitje na Bedinku (del EUP PI 20/1, PI 20/2-del in PI 14-del)
– v nadalj. OPPN Bedink in:
– razveljavi Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za del
območja Bedink P1-S9-S1 v Pivki (Uradni list RS, št. 50/07) –
v nadalj. OLN Bedink;
– razveljavi del Odloka o zazidalnem načrtu P1 S11 –
Motel v Pivki (Uradni list RS, št. 81/04) – v nadalj. ZN Motel,
in sicer za območje zemljišč s parc. št. 864/2, 864/1-del in
865/1-del, vse k.o. Petelinje.
(2) OPPN Bedink je pod številko projekta 019/PA-019
izdelalo podjetje V PROSTORU d.o.o, Ulica 7. maja 2, Ilirska
Bistrica.
2. člen
(vsebina in oblika OPPN)
(1) OPPN Bedink določa:
– območje OPPN Bedink,
– urbanistične, arhitekturne in krajinske rešitve prostorskih ureditev,
– načrt gradbenih parcel,
– etapnost izvedbe prostorske ureditve,
– pogoje glede gradnje gospodarske javne infrastrukture
in priključevanja objektov nanjo,
– dopustna odstopanja in prostorske ukrepe,
– opis vplivov in povezav s sosednjimi območji,
– rešitve in ukrepe za varovanje zdravja, celostno ohranjanje kulturne dediščine, varstvo okolja, ohranjanje narave,
obrambo in varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami (varstvo pred požarom), varstvo in ohranjanje kmetijskih zemljišč,
– usmeritve za določitev meril po prenehanju veljavnosti
OPPN Bedink in
– končne določbe.

3. člen
(obseg območja OPPN)
(1) OPPN Bedink obsega skupaj 1,13 ha, in sicer območje zemljišč s parc. št.: 864/1, 864/2, 865/1, 869-del, 877/2,
881-del, 1009/4-del, vse k.o. Petelinje (2501).
(2) Območje OPPN Bedink:
– se nahaja v središču naselja Pivka v zaledju trgovine
Spar in krožišča na glavni državni cesti G1-6;
– se razprostira na travniških površinah reliefno razgibanega griča Bedink, ki se dviguje nad parkiriščem trgovine Spar
in se zlagoma spušča proti krajinsko odprtim površinam na jugu
in vzhodu ter strmeje proti pozidanim površinam na severni in
zahodni strani;
– meji na odprto območje krajine, zaradi reliefnih značilnosti je delno izpostavljeno in ima vpliv na širšo krajinsko sliko;
– ni komunalno opremljeno, vendar se v neposredni bližini
nahaja javno cestno, vodovodno, kanalizacijsko in elektroenergetsko ter telekomunikacijsko omrežje.
(3) Območje OPPN Bedink je prikazano na geodetskem
načrtu z združeno vsebino topografskega in katastrskega načrta v grafični prilogi OPPN Bedink, List 2: Območje podrobnega
načrta z obstoječim parcelnim stanjem, M 1:500.
4. člen
(usklajenost OPPN z nadrejenimi akti)
(1) Območje OPPN Bedink je glede na Občinski prostorski načrt Občine Pivka (Uradni list RS, št. 79/10 in 47/18)
– v nadalj. OPN Pivka, opredeljeno kot:
– manjši del enote urejanja prostora (v nadalj. EUP) PI 14
s podrobnejšo namensko rabo prostora (v nadalj.: PNRP)
osrednja območja centralnih dejavnosti z grafično oznako CU;
območje predstavlja manjši del območja OPPN Bedink;
– EUP PI 20/1 s PNRP osrednja območja centralnih dejavnosti z grafično oznako CU in predvidenim OPPN; območje
EUP predstavlja pretežni vsebinsko glavni del območja OPPN
Bedink;
– manjši del EUP PI 20/2 s PNRP osrednja območja centralnih dejavnosti z grafično oznako CU in predvidenim OPPN;
območje predstavlja manjši del območja OPPN Bedink.
(2) OPN Pivka opredeljuje posebne prostorske izvedbene
pogoje (v nadalj.: PIP) za gradnjo na območjih centralnih dejavnosti z grafično oznako CU:
– osrednja območja centralnih dejavnosti – historičnih in
novih jeder, kjer gre za preplet trgovskih, oskrbnih, storitvenih
upravnih, socialnih, zdravstvenih, vzgojnih izobraževalnih, kulturnih verskih in podobnih dejavnosti ter bivanju.
– osnovne dejavnosti: G; 47 trgovina na drobno, razen z
motornimi vozili, I gostinstvo, J informacijske in komunikacijske
dejavnosti, K finančne in zavarovalniške dejavnosti, L poslovanje z nepremičninami, M strokovne znanstvene in tehnične
dejavnosti, N druge raznovrstne poslovne dejavnosti, O dejavnost javne uprave in obrambe, P izobraževanje, Q zdravstvo
in socialno varstvo, R kulturne, razvedrilne in rekreacijske
dejavnosti, S druge dejavnosti;
– vrste dopustnih stavb: 11221 Tri- in večstanovanjske
stavbe, 11300 Stanovanjske stavbe za posebne namene,
11222 Stanovanjske stavbe z oskrbovanimi stanovanji, 12112
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Gostilne, restavracije in točilnice, 12111 Hotelske in podobne
gostinske stavbe, 12120 Druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev, 12201 Stavbe javne uprave, 12202 Stavbe bank,
pošt, zavarovalnic, 12203 Druge upravne in pisarniške stavbe,
12301 Trgovske stavbe, 12304 Stavbe za druge storitvene
dejavnosti, 12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo, 12620 Muzeji
in knjižnice, 12630 Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo, 12640 Stavbe za zdravstvo, 12650 Športne
dvorane (kot sestavni del vzgojno izobraževalnih dejavnosti),
12721 Stavbe za opravljanje verskih obredov in 12420 Garažne stavbe.
(3) OPN Pivka opredeljuje posebne PIP za EUP PI 14:
»V primeru sprememb in dopolnitev veljavnega prostorskega
izvedbenega akta je poleg dopustnih dejavnosti, gradenj in
objektov za območja z oznako CU dopustna še gradnja bencinskega servisa.«;
(4) OPN Pivka opredeljuje usmeritve za izdelavo OPPN
za območji EUP PI 20/1 in 20/2, in sicer za:
– EUP PI 20/1: »smiselno se uporabijo posebni PIP-i za
območja s PNRP z oznako CU; obvezna je enotna izdelava
IDZ za celotno EUP PI 20 in PI 22; območje je namenjeno ureditvam urbanega središča ter ureditvam z gostinsko-turistično
ponudbo; posebno pozornost se nameni oblikovanju zunanjega
roba naselja; pri prometnem urejanju se upošteva obstoječa
prometna ureditev in priklapljanje preko obstoječega priključka
na krožišče.«;
– EUP PI 20/2: »smiselno se uporabijo posebni PIP-i za
območja s PNRP z oznako CU; obvezna je enotna izdelava
IDZ za celotno EUP PI 20 in PI 22; območje je namenjeno ureditvam urbanega središča ter ureditvam z gostinsko-turistično
ponudbo; posebno pozornost se nameni oblikovanju zunanjega
roba naselja; pri prometnem urejanju se upošteva obstoječa
prometna ureditev in priklapljanje preko obstoječega priključka
na krožišče.«.
(5) Pretežni del območja EUP PI 20/1 se do sprejema
predvidenega OPPN ureja z OLN Bedink.
(6) Območje EUP PI 14 se do sprememb veljavnega
prostorskega izvedbenega akta ureja z ZN Motel.
5. člen
(PNRP v območju OPPN)
(1) Območje OPPN Bedink je opredeljeno s PNRP z
grafično oznako CU – osrednja območja centralnih dejavnosti.
(2) Opredelitev PNRP v območju OPPN Bedink je prikazana v grafični prilogi OPPN Bedink, List 3.1: Prikaz podrobnejše namenske rabe prostora, M 1:500.
3. NAČRT GRADBENIH PARCEL
6. člen
(načrtovane gradbene parcele)
(1) Območje OPPN Bedink je razdeljeno na načrtovane
gradbene parcele (v nadalj.: GP).
(2) Seznam načrtovanih GP je prikazan v tabeli:
Ime
načrtovane
GP
p1/1
p1/2
p1/3

Oznaka odseka

Površina
v m2

Novogradnja Doma
5.244,90
Pivka
Ureditev zelenih površin
1.208,76
Doma Pivka
Funkcionalne dopolnitve
992,82
Doma Pivka

p2/1

Novogradnja javne poti 1.799,12

p2/2

Območje obstoječega
stanovanjskogostinskega objekta in
ureditev brežin

2.077,78

Opredelitev
javnega
dobra
/
/
/
načrtovano
javno dobro
/

(3) Načrt GP s tehničnimi elementi za zakoličbo objektov
je prikazan v grafičnem delu OPPN Bedink, list 3.2: Načrt gradbenih parcel s tehničnimi elementi za zakoličbo GP in prikazom
javnega dobra, Merilo 1:500.
(4) V območju OPPN Bedink je pod pogojem, da se
načrtovane GP javnega dobra ohranjajo in ob izpolnjevanju
drugih lokacijskih pogojev za posamično GP od 7. do vključno
26. člena tega odloka:
– dopustna dodatna podrobnejša delitev posamezne GP
glede na faznost izvajanja in
– dopustno oblikovanje manjših ali večjih gradbenih parcel od v tem členu navedenih.
4. URBANISTIČNE, ARHITEKTURNE IN KRAJINSKE
REŠITVE PROSTORSKIH UREDITEV
7. člen
(načrtovane prostorske ureditve v OPPN)
(1) Razvoj območja OPPN Bedink je načrtovan znotraj
ureditvenega območja naselja upoštevajoč uravnoteženo razmerje zelenih in grajenih površin ter varovano tipologijo in
morfologijo naselja z zgoščevanjem in dopolnjevanjem funkcij,
dejavnosti in objektov.
(2) Načrtovane prostorske ureditve z OPPN Bedink obsegajo:
– novogradnjo objekta Doma Pivka (dom za starostnike in
invalidne osebe z možnostjo dolgotrajne oskrbe) s parkovnimi
in funkcionalnimi površinami ter otroškim igriščem na GP z
oznako p1/1, p1/2 in p1/3;
– rekonstrukcijo in novogradnjo javne poti in druge komunalne opreme na Bedink na GP z oznako p2/1;
– vzdrževanje stanja obstoječega stanovanjsko-gostinskega objekta in ureditev brežin na južnem robu GP z oznako
p2/2.
(3) Lokacijski pogoji za načrtovane prostorske ureditve so
opredeljeni s 7. do vključno 26. členom tega odloka.
8. člen
(dopustne dejavnosti, gradnje in druga dela v OPPN)
(1) V območju OPPN Bedink so v skladu z lokacijskimi
pogoji, opredeljenimi od 7. do vključno 26. člena tega odloka,
dopustne gradnje:
– novogradnje objektov;
– spremembe namembnosti, rekonstrukcije in prizidave
obstoječih objektov;
– odstranitve objektov, vzdrževanje objektov in vzdrževalna dela v javno korist.
(2) V skladu s SKD 2008 so v območju OPPN Bedink
opredeljene osnovne dejavnosti in druge dopustne dejavnosti.
(3) V območju OPPN Bedink je kot osnovna dejavnost
opredeljena dejavnost z oznako Q. Zdravstvo in socialno varstvo.
(4) V območju GP z oznako p2/2 sta kot osnovni dejavnosti opredeljeni bivanje in dejavnost z oznako I. Gostinstvo.
(5) Druge dopustne dejavnosti v območju OPPN Bedink,
ki skupno ne smejo presegati 10 % BTP objektov posamične
GP, so:
– G.47 Trgovina na drobno, razen z motornimi vozili,
– I. Gostinstvo,
– J. Informacijske in komunikacijske dejavnosti,
– K. Finančne in zavarovalniške dejavnosti,
– L. Poslovanje z nepremičninami,
– M. Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti,
– N. Druge raznovrstne poslovne dejavnosti,
– P. Izobraževanje,
– Q. Zdravstvo in socialno varstvo,
– R. Kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti,
– S. Druge dejavnosti,
– T. Dejavnost gospodinjstev z zaposlenim hišnim osebjem, proizvodnja za lastno rabo.
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(6) Druge dopustne dejavnosti so dopustne pod spodaj
navedenimi pogoji:
– da so skladne z rešitvami v območju posameznih GP,
določenih v 6. členu tega odloka ali
– da predstavljajo smiselno dopolnitev načrtovanih prostorskih ureditev in se z dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja utemelji, da izboljšujejo pogoje za razvoj osnovne
dejavnosti v območju posamezne GP in so skladne s pogoji
oblikovanja ter varstvenimi pogoji.
9. člen
(dopustni objekti v OPPN)
(1) V skladu s predpisi o enotni klasifikaciji vrst objektov je
v območju OPPN Bedink, če ni določeno drugače v lokacijskih
pogojih, načrtovana gradnja glavnih objektov:
– CC-SI 11302 Stanovanjske stavbe za druge posebne
družbene skupine, in sicer le domovi za starejše osebe,
– CC-SI 21121 Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne ceste,
– CC-SI 24122 Drugi gradbeno inženirski objekti za šport,
rekreacijo in prosti čas,
– CC-SI 31120 Izkopi in odkopi.
(2) V območju GP z oznako p2/2 je kot glavni objekt načrtovan še CC-SI 1110 Enostanovanjske stavbe, CC-SI 11210
Dvostanovanjske stavbe in CC-SI 1211 Hotelske in podobne
gostinske stavbe.
(3) V območju OPPN Bedink so poleg osnovnih glavnih
objektov dopustni še pripadajoči objekti v skladu s pogoji glede
dopustnih dejavnosti in vsi gradbeni inženirski objekti ter drugi
gradbeni posegi, ki služijo razvoju območja.
(4) Druge dopustne stavbe v območju OPPN Bedink, ki
so načrtovane kot pripadajoč objekt in posamično ne smejo
presegati 10 % BTP objektov posamične GP, so:
– CC-SI 11301 Stanovanjske stavbe z oskrbovanimi stanovanji,
– CC-SI 12112 Gostilne, restavracije in točilnice,
– CC-SI 12201 Stavbe javne uprave,
– CC-SI 12202 Stavbe bank, pošt, zavarovalnic,
– CC-SI 12203 Druge poslovne stavbe,
– CC-SI 12301 Trgovske stavbe,
– CC-SI 12304 Stavbe za storitvene dejavnosti,
– CC-SI 12420 Garažne stavbe,
– CC-SI 12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo,
– CC-SI 12630 Stavbe za izobraževanje in znanstveno
izobraževalno delo,
– CC-SI 12640 Stavbe za zdravstveno oskrbo,
– CC-SI 12650 Stavbe za šport,
– CC-SI 12740 Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje, in
sicer le nadstrešnice in zaklonišča.
(5) Dopustni gradbeno inženirski objekti v območju OPPN,
ki so načrtovani kot pripadajoč objekt:
– CC-SI 21121 Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne ceste,
– CC-SI 21122 Samostojna parkirišča,
– CC-SI 22121 Daljinski (transportni) vodovodi,
– CC-SI 22122 Objekti za črpanje, filtriranje in zajem
vode,
– CC-SI 22130 Daljinsko (hrbtenično) komunikacijsko
omrežje,
– CC-SI 22210 Lokalni (distribucijski) plinovodi,
– CC-SI 22221 Lokalni vodovodi za pitno vodo in cevovodi za tehnološko vodo,
– CC-SI 22222 Lokalni cevovodi za toplo vodo, paro in
stisnjen zrak,
– CC-SI 22223 Vodni stolpi in vodnjaki,
– CC-SI 22231 Cevovodi za odpadno vodo (kanalizacija),
– CC-SI 22232 Čistilne naprave,
– CC-SI 22241 Lokalni (distribucijski) elektroenergetski
vodi,
– CC-SI 22242 Lokalna (dostopovna) komunikacijska
omrežja,
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– CC-SI 24110 Športna igrišča,
– CC-SI 24122 Drugi gradbeno inženirski objekti za šport,
rekreacijo in prosti čas,
– CC-SI 24205 Drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso
uvrščeni drugje.
(6) Dopustni drugi gradbeni posegi v območju OPPN
Bedink, ki so načrtovani kot pripadajoč objekt:
– CC-SI 3111 Trajno reliefno preoblikovanje terena, toda
ne grajene gozdne vlake,
– CC-SI 3211 Gradbeni posegi za opremo odprtih površin
in
– CC-SI 3311 Drugi gradbeni posegi, ki niso razvrščeni
drugje.
(7) Druge dopustne stavbe, gradbeno inženirski objekti in
drugi posegi so dopustni pod spodaj navedenimi pogoji:
– da so skladne z rešitvami v območju posameznih GP,
določenih v 6. členu tega odloka ali
– da predstavljajo smiselno dopolnitev načrtovanih prostorskih ureditev in se z dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja utemelji, da izboljšujejo pogoje za razvoj osnovne
dejavnosti v območju posamezne GP in so skladne s pogoji
oblikovanja ter varstvenimi pogoji.
10. člen
(pomožni objekti)
V območju OPPN Bedink so poleg objektov iz 9. člena
tega odloka dopustni tudi pomožni (enostavni in nezahtevni)
objekti, ki so v skladu z lokacijskimi pogoji za območje posameznih parcel, opredeljenimi s 7. do vključno 26. člena tega
odloka.
11. člen
(skupni funkcionalni pogoji)
(1) Skupni funkcionalni lokacijski pogoji glede:
– dopustne izrabe prostora so določeni s faktorjem zazidanosti, faktorjem izrabe in faktorjem odprtih zelenih površin ter
z dopustnimi tlorisnimi in/ali višinskimi gabariti;
– lege objektov so določeni z mejami načrtovanih GP
in regulacijskimi črtami: gradbenimi mejami in regulacijskimi
linijami;
– so določeni z minimalnim dopustnim odmikom 4,0 m od
sosednjega zemljišča brez soglasja soseda v primeru, da ta ni
drugače določen z regulacijskimi črtami;
– dopustnega odmika od sosednjih zemljišč za zahtevne
in manj zahtevne objekte so določeni regulacijskimi črtami
(gradbenimi mejami in regulacijskimi linijami);
– dopustnega odmika od sosednjih zemljišč za pomožne
objekte so določeni z minimalnim dopustnim odmikom brez
soglasja soseda 2,0 m za vse pomožne objekte razen dopustnega 1,0 m odmika za ureditev pešpoti, nepokritih zunanjih
stopniščne in parkirnih mest ter podpornih zidov ter dopustnega
0,50 m odmika za ograje.
(2) V območju OPPN Bedink je opredeljen za območje
GP z oznako:
– p1/1 in p1/3 dopustni faktor zazidanosti GP objekta (v
nadalj.: FZ): največ 0,4 kar predstavlja razmerje med zazidano
površino vseh objektov (vključno s tistimi pomožnimi objekti, ki
imajo enega ali več prostorov in v katere človek lahko vstopi in
nadstreški) in celotno površino GP objekta;
– p1/1 in p1/3 dopustni faktor izrabe GP objekta
(v nadalj.: FI) je največ 1,0 kar predstavlja razmerje med BTP
in celotno površino GP objekta, pri čemer v BTP ne štejejo
podzemna parkirišča ali drugi podzemni objekti (npr. podzemni
požarni bazeni, podzemna ponikovalna polja, drugi podzemni
skladiščni objekti),
– p1/1 in p1/3 dopustni faktor odprtih zelenih površin
najmanj 0,25 kar predstavlja razmerje med površino zelenih in
tlakovanih odprtih površin namenjenih zunanjemu bivanju, ki
služijo skupni rabi prebivalcev objekta in zagotavljajo kvaliteto
bivanja ter ne služijo kot prometne površine in površine za
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uporabo in delovanje objekta (npr. dostopi, dovozi, parkirišča
in prostori za ekološke otoke) ter celotno površino GP.
(3) Dopustni tlorisni in višinski gabariti so opredeljeni z
lokacijskimi pogoji za posamezno GP.
(4) V območju OPPN Bedink so opredeljene regulacijske
črte:
– gradbena meja z oznako GMs določa črto, ki je načrtovane stavbe ne smejo presegati lahko pa se je dotikajo ali pa
so od nje odmaknjene v notranjost zemljišča;
– gradbena meja z oznako GMp določa črto, ki je načrtovane pomožne stavbe ne smejo presegati lahko pa se je
dotikajo ali pa so od nje odmaknjene v notranjost zemljišča;
– regulacijska linija z oznako RLt je črta, ki ločuje območje
pretežne ohranitve obstoječega terena od območja preoblikovanja terena z (de)nivelacijo površin;
– regulacijska linija z oznako RLz je črta, ki določa območje ureditve zelenih površin.
(5) V grafičnem delu OPPN Bedink so načrtovane prostorske ureditve prikazane na:
– listu 4: Koncept ureditve območja (ureditvena situacija)
s prikazom višinske ureditve, merilo M 1:500,
– listu 5: Prikaz lege objektov na zemljišču s tehničnimi
elementi za zakoličbo objektov, merilo M 1:500.
12. člen
(skupni lokacijski pogoji za oblikovanje objektov
in zunanjih površin)
(1) Lokacijski pogoji za oblikovanje stavb v območju
OPPN Bedink so:
– stavbe naj bodo oblikovane energetsko varčno, oblikovno enostavno in geometrično čistih oblik; fasade naj se
preprosto in čisto oblikujejo; posamezne materialne izvedbe
objektov naj bodo likovno poenotene in harmonično uglašene;
– glavne fasade morajo biti orientirane proti javnim cestam oziroma javnim površinam;
– dopustna barvna lestvica so nevpadljivi svetli in drugi
nevsiljivi barvni odtenki; uporaba svetlečih materialov ni dopustna;
– načrtovani objekti in območja novih ureditev ter pomožni
objekti morajo biti oblikovani skladno z arhitektonsko celoto;
v enem programskem sklopu je obvezno enotno oblikovanje
nadstrešnic;
– dopustno je oblikovanje strehe skladno s programskimi
zahtevami dejavnosti.
(2) V območju OPPN Bedink je obvezno enotno oblikovanje obodnih zidov, škarp in ograj.
(3) Lokacijski pogoji za oblikovanje urejenih zelenih površin v območju OPPN Bedink so:
– urejanje zelenih površin mora biti celostno;
– za oblikovanje naj se uporablja visoko debelno drevnino in druge členitvene vegetacijske pasove, ki bodo izboljšali
strukturo prostora;
– pri zasaditvi je treba v največji možni meri upoštevati
avtohtone vrste rastlin in krajinske značilnosti.
(4) Lokacijski pogoji za oblikovanje zunanjih utrjenih površin v območju OPPN Bedink so:
– posamezne materialne izvedbe naj bodo likovno poenotene in harmonično uglašene, uporaba svetlečih materialov
ni dopustna;
– dopustna barvna lestvica so nevpadljivi barvni odtenki
kamna in zemlje.
(5) Lokacijski pogoji za oblikovanje prometnih površin v
območju OPPN Bedink:
– prometne, manipulativne površine in površine za mirujoči promet morajo biti ustrezno utrjene (npr. asfaltirane,
betonirane, tlakovane ipd.) in ustrezno zaključene (npr. obroba
v kamnu, obroba z betonskimi robniki ipd.);
– zaradi oblikovalskih posebnosti je mogoča tudi kombinacija materialov (npr. asfalta, betonskih plošč, tlakovcev,
granitnih kock ipd.);
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– površine namenjene parkiranju se izvede bodisi v betonski, asfaltni ali drugi ustrezno utrjeni izvedbi, ki morajo imeti
zagotovljeno odvajanje meteornih voda preko pravilno dimenzioniranih peskolovov in oljnih lovilcev.
13. člen
(opis rešitev ter lokacijski pogoji za GP z oznako p1/1)
(1) Na GP z oznako p1/1 so načrtovane prostorske ureditve:
– preoblikovanje terena (pretežno z izkopi) za potrebe
spodaj navedenih prostorskih ureditev;
– novogradnja ene ali več ločenih stavb za potrebe ureditve Doma Pivka za 70 oskrbovancev (+/– 10 %);
– novogradnja prometnega priključka na načrtovano javno
pot na GP z oznako p2/1;
– ureditev površin za mirujoči promet za potrebe zaposlenih in obiskovalcev Doma Pivka ob upoštevanju priporočil MOP
v okviru DRP: MIRUJOČI PROMET V URBANIH NASELJIH
vendar v minimalnem obsegu 0,4 PM/1 okrbovanca;
– ureditev dostopov in manipulacijskih površin,
– ureditev zunanjih zelenih površin (javna parkovna ureditev in interna vrtna ureditev) na zahodni in vzhodni strani
območja GP ter drugih utrjenih površin vključno z ureditvijo
otroškega igrišča;
– dopustni so vsi pomožni objekti, ki predstavljajo smiselno dopolnitev načrtovanih prostorskih ureditev in izboljšujejo
pogoje za nastanitev starostnikov in invalidnih oseb,
– ureditev druge gospodarske javne infrastrukture in priključkov nanjo.
(2) Gabariti:
– načrtovana kota gotovega terena na severni strani
stavbe je 550,60 m n.v. (z dopustnim odstopanjem +1,50 m oziroma –0,50 m) in na jugovzhodni strani stavbe je 554,60 m n.v.
(z dopustnim odstopanjem +1,50 m oziroma –0,50 m);
– tlorisni gabariti: tlorisni gabariti so določeni z usmeritvami za lego objekta ter funkcionalnimi in tehničnimi zahtevami
načrtovanih novogradenj;
– višinski gabariti dopustnih stavb: dopustna etažnost
stavb je P+2 z najvišjo točko stavbe 12,00 m (562,65 m n.v. z
dopustnim odstopanjem +1,50 m oziroma –0,50 m), merjeno
od najnižje točke gotovega terena ob stavbi do vključno strešnega venca;
– gabariti prometnega priključka in površin za mirujoči
promet so določeni v zasnovi projektnih rešitev prometne infrastrukture v 18. členu tega odloka.
(3) Lega objektov je določena z mejami načrtovane GP in
regulacijskimi črtami z oznako GMs in RLz pri čemer je dopustna postavitev vhodnega nadstreška izven gradbene meje z
oznako GMs do meje GP.
(4) Faznost gradnje in dopustna odstopanja:
– ob upoštevanju funkcionalnih pogojev je dopustna tudi
druga oblika stavbe ali kompleksa ene ali več ločenih ali medsebojno povezanih stavb npr. v obliki črke U, L, T in I;
– dopustni so manjši tlorisni gabariti zaradi druge dopustne oblike objekta ali zaradi funkcionalnih razlogov (npr.
manjši tlorisni gabariti najnižje delno podkletene etaže ipd.);
– dopustna je tudi manjša kapaciteta Doma Pivke zaradi
funakcionalnih razlogov (npr. spremenjena koncesijska pogodba, spr. tehnični standardi ipd.);
– dopustna je izvedba funkcionalne povezave med načrtovanimi prostorskimi ureditvami na GP z oznako p1/1 in
p1/3 oziroma dopustna je gradnja do meje gradbene parcele
v primeru enotne gradnje (lahko v več fazah) načrtovanih prostorskih ureditev na GP z oznako p1/1 in p1/3;
– poleg odstopanj, navedenih v zgornjih točkah tega člena so dopustna tudi dopustna odstopanja in faznost gradnje,
določena v 27. in 28. členu tega odloka.
14. člen
(opis rešitev ter lokacijski pogoji za GP z oznako p1/2)
(1) Na GP z oznako p1/2 so načrtovane prostorske ureditve:
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– preoblikovanje terena (pretežno z izkopi) za potrebe
spodaj navedenih prostorskih ureditev;
– ureditev zelenih površin pri čemer je dopustna ureditev
otroškega igrišča in počivališč za gibalno ovirane ob načrtovani
javni poti na GP z oznako p 2/1;
– dopustni so vsi pomožni objekti, ki predstavljajo smiselno dopolnitev načrtovanih prostorskih ureditev (npr. ureditev
enotne urbane opreme kot so klopi, smetnjaki, luči, ograje, pergole, pitniki) in izboljšujejo pogoje za kvaliteto bivanja ali komunalno opremljenost z drugo gospodarsko javno infrastrukturo;
– ureditev gospodarske javne infrastrukture in priključkov
nanjo.
(2) Gabariti:
– načrtovano preoblikovanje terena se ob vzhodnem robu
območja GP prilagaja obstoječi koti gotovega terena parkirišča,
na zahodnem robu pa koti gotovega terena na GP z oznako
p1/1.
(3) Lega objektov je določena z mejami GP.
(4) Faznost gradnje in dopustna odstopanja so opredeljena v zgornjih točkah tega člena in s 27. in 28. členom tega
odloka.
15. člen
(opis rešitev ter lokacijski pogoji za GP z oznako p1/3)
(1) Na GP z oznako p1/3 so načrtovane prostorske ureditve:
– preoblikovanje terena (pretežno z izkopi) za potrebe
spodaj navedenih prostorskih ureditev;
– novogradnje kot funkcionalne dopolnitve Doma Pivka
za največ 30 % povečanje dopustnega št. oskrbovancev Doma
Pivka na območju GP z oznako p1/1;
– dopustni so vsi pomožni objekti, ki predstavljajo smiselno dopolnitev načrtovanih prostorskih ureditev (npr. ureditev
enotne urbane opreme kot so klopi, smetnjaki, luči, ograje, pergole, pitniki) in izboljšujejo pogoje za kvaliteto bivanja ali komunalno opremljenost z drugo gospodarsko javno infrastrukturo;
– ureditev gospodarske javne infrastrukture in priključkov
nanjo.
(2) Gabariti:
– načrtovano preoblikovanje terena se ob severnem robu
območja GP prilagaja gotovega terena na GP z oznako p1/1,
na južnem robu pa obstoječi koti gotovega terena;
– tlorisni gabariti: tlorisni gabariti so določeni z usmeritvami za lego objekta ter funkcionalnimi in tehničnimi zahtevami
načrtovanih novogradenj;
– višinski gabariti dopustnih stavb: dopustna etažnost
stavb je P+2 z najvišjo točko stavbe 12,00 m, merjeno od najnižje točke gotovega terena ob stavbi do vključno strešnega
venca.
(3) Lega objektov je določena z mejami načrtovane GP in
regulacijskimi črtami z oznako GMs.
(4) Faznost gradnje in dopustna odstopanja:
– dopustna je izvedba funkcionalne povezave med načrtovanimi prostorskimi ureditvami na GP z oznako p1/1 in
p1/3 oziroma dopustna je gradnja do meje gradbene parcele
v primeru enotne gradnje (lahko v več fazah) načrtovanih prostorskih ureditev na GP z oznako p1/1 in p1/3;
– poleg odstopanj, navedenih v zgornjih točkah tega člena so dopustna tudi dopustna odstopanja in faznost gradnje,
določena v 27. in 28. členu tega odloka.
16. člen
(opis rešitev ter lokacijski pogoji za GP z oznako p2/1)
(1) Na GP z oznako p2/1 so načrtovane prostorske ureditve:
– preoblikovanje terena (pretežno z izkopi) za potrebe
spodaj navedenih prostorskih ureditev;
– novogradnja in rekonstrukcija javne poti (z javno razsvetljavo) z enostranskim pločnikom in dopustno ureditvijo
kolesarske steze;
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– novogradnja in rekonstrukcija komunalne opreme (javnega vodovodnega, kanalizacijskega, elektroenergetskega in
telekomunikacijskega omrežja);
– ureditev priključkov na komunalno opremo;
– dopustne so vse izboljšave gospodarske javne infrastrukture ter vsi pomožni objekti, ki predstavljajo smiselno
dopolnitev prostorskih ureditev in izboljšujejo pogoje za prometno ureditev ali komunalno opremljenost z drugo gospodarsko
javno infrastrukturo.
(2) Gabariti:
– gabariti prometne ureditve so določeni v zasnovi projektnih rešitev prometne infrastrukture v 18. členu tega odloka.
(3) Lega objektov je določena z mejami načrtovane GP.
(4) Faznost gradnje in dopustna odstopanja:
– rekonstrukcija in novogradnja javne poti in komunalne
opreme je dopustna v dveh fazah, in sicer:
– 1. faza: od rekonstrukcije priključka pri trgovini Spar
do vključno predvidenega prometnega priključka na GP z oznako p1/1 v dolžini cca 110,00 m in
– 2.faza: od predvidenega prometnega priključka na GP
z oznako p1/1 do meje območja OPPN v dolžini cca 30,00 m.
– poleg odstopanj, navedenih v zgornjih točkah tega člena so dopustna tudi dopustna odstopanja in faznost gradnje,
določena v 27. in 28. členu tega odloka.
17. člen
(opis rešitev ter lokacijski pogoji za GP z oznako p2/2)
(1) Na GP z oznako p2/2 so načrtovane prostorske ureditve:
– vzdrževanje obstoječega stanovanjsko-gostinskega
objekta;
– preoblikovanje terena (pretežno z izkopi) z ureditvijo
zelenih brežin;
– dopustni so vsi pomožni objekti, ki predstavljajo smiselno dopolnitev načrtovanih prostorskih ureditev (npr. ureditev
enotne urbane opreme kot so klopi, smetnjaki, luči, ograje, pergole, pitniki) in izboljšujejo pogoje za kvaliteto bivanja ali komunalno opremljenost z drugo gospodarsko javno infrastrukturo;
– ureditev gospodarske javne infrastrukture in priključkov
nanjo.
(2) Gabariti:
– načrtovano preoblikovanje terena znotraj območja,
opredeljenega z regulacijsko linijo z oznako RLt se prilagaja
obstoječi koti gotovega terena na severni strani in koti gotovega
terena na GP z oznako p1/1 na južni strani.
(3) Lega objektov je določena z mejami načrtovane GP in
regulacijskimi črtami z oznako GMp in RLt.
(5) Faznost gradnje in dopustna odstopanja:
– poleg preoblikovanja terena znotraj območja RLt je
dopustno preoblikovanje terena +/–1,00 m glede na koto obstoječega terena znotraj celotne GP;
– poleg odstopanj, navedenih v zgornjih točkah tega člena so dopustna tudi dopustna odstopanja in faznost gradnje,
določena v 27. in 28. členu tega odloka.
5. POGOJI GLEDE GRADNJE GOSPODARSKE
JAVNE INFRASTRUKTURE IN PRIKLJUČEVANJA
OBJEKTOV NANJO
18. člen
(zasnova projektnih rešitev prometne infrastrukture)
(1) Območje OPPN Bedink se navezuje v javno prometno
omrežje preko javne poti Cesta na Bedink in preko obstoječega
krožišča na glavni državni cesti G1-6.
(2) Cilji prometnega urejanja v območju OPPN Bedink:
– nadgradnja obstoječega prometnega priključka;
– ureditev javne poti, ki bo služila kot napajalna cesta za
zaledno območje Bedinka;
– ureditev notranje prometne in intervencijske mreže,
potrebne za notranji razvoj območja,
– ureditev površin za mirujoči promet.

Stran

4284 /

Št.

104 / 24. 7. 2020

(3) Načrtovane prostorske ureditve morajo zagotavljati:
– varno odvijanje prometa vseh udeležencev v prometu,
– opremljenost s prometno signalizacijo in prometno opremo, ki udeležence v prometu pravočasno opozarja na spremenjene razmere za varno odvijanje prometa,
– načrtovanje, usklajeno z najnovejšimi znanji tehnike
projektiranja in graditve cest, ter z ekonomskimi načeli in merili
za presojo upravičenosti njihove graditve,
– da z načrtovanimi ureditvami v varovalnem pasu državne ceste ne bodo prizadeti interesi varovanja državne ceste
in prometa na njej, njene širitve zaradi prihodnjega razvoja
prometa, ter varovanja njenega videza, oziroma moteno redno
vzdrževanje državne ceste.
(4) Lokacijski pogoji za ureditev obstoječega prometnega
priključka in ureditev javne poti, ki bo služila kot napajalna cesta
za zaledno območje Bedinka:
– novogradnja javne poti se uredi znotraj GP z oznako
p2/1 kot dvosmerna cesta v asfaltni utrditvi;
– določen je minimalni prečni profil ceste, in sicer: dvosmerno vozišče 2 x 3,00 m + enostranski pločnik na desni
strani ceste 1 x 2,00 m + obojestranska bankina 2 x 0,50 m;
– načrtovan vzdolžni naklon ceste je 5 % do priključka
na GP z oznako p1/1 pri čemer je dopusten vzdolžni naklon
6 % z ureditvijo počivališč za gibalno ovirane osebe v skladu s
predpisi o univerzalni graditvi in uporabi objektov;
– kota gotovega terena ceste se na skrajnem zahodnem
robu prilagaja kot obstoječega terena, na mestu priključka
na GP z oznako p 1/1 koti načrtovanega gotovega terena
(550.25 m n.v. +1,50 m oziroma –0,5 m) ter na skrajnem vzhodnem robu načrtovani koti 550,00 m.n.v. (+/–0,50 m);
– dopustna je ureditev enostranske dvosmerne kolesarske steze na levi strani ceste, v širini 2,50 m.
(5) Lokacijski pogoji za novogradnjo prometnega priključka na GP z oznako p1/1:
– priključek se utrdi (asfaltira) in uredi v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi za rekonstrukcijo in gradnjo cestnih
priključkov;
– širina in radij priključka se prilagodi potrebam merodajnih vozil oziroma prometa do objekta;
– priključek se uredi tako, da se zagotovi zadostna preglednost s ceste na priključek in obratno;
– priključek se uredi v skladu z drugimi pogoji Pravilnika
o cestnih priključkih na javne ceste.
(6) Površine za mirujoči promet se uredi znotraj GP z
oznako p1/1. Dopustna je ureditev dodatnih parkirnih mest.
19. člen
(skupne določbe za gospodarsko javno infrastrukturo)
(1) Območje OPPN Bedink ni komunalno opremljeno,
vendar se v neposredni bližini nahaja javno cestno, vodovodno, kanalizacijsko in elektroenergetsko ter telekomunikacijsko
omrežje.
(2) Območje se priključuje na javno vodovodno in kanalizacijsko omrežje preko obstoječega javnega vodovodnega in
kanalizacijskega omrežja, ki poteka na zahodni strani območja
ob parkirišču Spar in se nadaljuje preko parkirišča trgovine
Spar proti čistilni napravi Pivka.
(3) Območje OPPN Bedink se priključuje na javno elektroenergetsko omrežje preko obstoječe transformatorske postaje
na zahodni strani območja na severnem robu parkirišča trgovine Spar; vzporedno z vzhodnim in severnim robom parkirišča
poteka še podzemni vod srednje napetosti, od transformatorske postaje proti obstoječim objektom pa še podzemni nizkonapetostni vodi.
(4) Telekomunikacijski nadzemni vodi potekajo vzporedno
z vzhodnim robom parkirišča.
(5) V območju OPPN Bedink se načrtuje:
– novogradnja in rekonstrukcija javnega vodovodnega
omrežja v trasi javne poti na GP z oznako P2/1 in ureditev
priključkov nanjo v skladu s pogoji upravljavca vodovodnega
omrežja;
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– novogradnja in rekonstrukcija javnega kanalizacijskega
omrežja v trasi javne poti na GP z oznako P2/1 in ureditev priključkov nanjo v skladu s pogoji upravljavca kanalizacijskega
omrežja;
– novogradnja in rekonstrukcija elektroenergetskega
omrežja v trasi javne poti na GP z oznako P2/1 in ureditev
priključkov nanjo v skladu s pogoji upravljavca elektroenergetskega omrežja;
– novogradnja in rekonstrukcija telekomunikacijskega
omrežja v trasi javne poti na GP z oznako P2/1 in ureditev
priključkov nanjo v skladu s pogoji upravljavca telekomunikacijskega omrežja;
– ureditev priključkov na komunalno opremo.
20. člen
(zasnova projektnih rešitev infrastrukture za vodooskrbo)
(1) Za območje OPPN Bedink se načrtuje izgradnja javnega vodovodnega omrežja iz NL DN 100 v trasi javne poti na
GP z oznako P2/1 in ureditev priključkov nanjo v skladu s pogoji
upravljavca vodovodnega omrežja. Priključi se na obstoječ vodovod iz NL cevi ob obstoječem nadzemnem hidrantu.
(2) Predviden javni vodovod vzdolž dostopne ceste do
priključka na GP z oznako p1/1 se lahko zaključi z jaškom,
kasneje se bo za potrebe zalednega območja (bodočega stanovanjskega naselja) lahko nadaljeval.
(3) Voda za potrebe varovanja pred požari se zagotovi
preko obstoječega hidrantnega omrežja in preko ureditve dveh
nadzemnih hidrantov min. velikosti DN 80 v skladu s predpisi
s področja požarne varnosti. Za dimenzioniranje razvodnega
oziroma hidrantnega omrežja se upošteva potrebe po požarni
vodi, ki je višja od same porabe sanitarne vode.
21. člen
(zasnova projektnih rešitev infrastrukture za zbiranje
in odvajanje komunalnih odpadnih voda)
(1) Za območje OPPN Bedink se načrtuje izgradnja javnega kanalizacijskega omrežja v trasi javne poti na GP z oznako
P2/1 in ureditev priključkov nanjo v skladu s pogoji upravljavca
kanalizacijskega omrežja.
(2) Zasnova kanalizacijskega omrežja se načrtuje v ločenem sistemu tako, da se padavinske vode iz strešin ter utrjenih,
tlakovanih ali z drugim materialom prekritih površin odvodnjavajo ločeno od komunalnih odpadnih vod.
(3) Fekalna kanalizacija se priključi na obstoječ fekalni
jašek, ki se nahaja na slepem zaključku javne ceste. Izdela se
iz PVC enoslojnih kanalizacijskih cevi premera 200 mm.
(4) Vsi spoji kanalizacije in jaškov kot tudi celotna kanalizacija mora biti izvedena vodotesno.
(5) Meteorna kanalizacija se priključi na obstoječ priključni
jašek lociran na levem robu obstoječe javne poti. Izvede se iz
PE kanalizacijskih cevi premera 250 oziroma 315 mm. Pred
priključitvijo padavinskih voda v javno kanalizacijo je obvezno
začasno zadrževanje padavinskih voda v okviru gradbene parcele s posebnimi ureditvami (npr. zadrževalnik …).
(6) Meteorne vode iz strešin ter utrjenih, tlakovanih ali z
drugim materialom prekritih površin se nepropustno odvajajo
preko meteorne kanalizacije, na katero se bo padavinska odpadna voda priključevala preko ustreznih peskolovov. Meteorne
vode iz parkirnih platojev se bodo na meteorno kanalizacijo
priključevale preko ustrezno dimenzioniranih lovilcev olj.
22. člen
(zasnova projektnih rešitev infrastrukture za srednje
in nizkonapetostne elektroenergetske razvode)
(1) Elektroenergetska oskrba območja OPPN Bedink se
načrtuje izgradnja elektroenergetskega omrežja v trasi javne
poti na GP z oznako P2/1 in ureditev priključkov nanjo v skladu
s pogoji upravljavca elektroenergetskega omrežja.
(2) Za napajanje načrtovanih objektov se načrtuje podzemno srednjenapetostno in nizkonapetostno omrežje v cevni
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kanalizaciji, z ustreznimi betonskimi kabelskimi jaški, z razdelilnimi in priključno merilnimi omaricami.
(3) Predvidena in obstoječa SN in NN kabelska kanalizacija morata biti med seboj povezana. Razdelilne omarice in
priključno merilne omarice morajo biti ločene.
(4) Mesto priključitve predvidenega omrežja na obstoječe
omrežje je TP Bedink (TN674). SN kabelska kanalizacija je namenjena kasnejšemu napajanje za potrebe zalednega območja
(bodočega stanovanjskega naselja).
(5) Odjemalci z nemirnim odjemom si morajo zagotoviti
lastni tokokrog iz transformatorske postaje oziroma ustrezno
odpraviti povratne vplive na omrežje. Za primer rezervnega in
zanesljivejšega napajanja zahtevnejših uporabnikov, si mora
odjemalec zagotoviti rezervni vir napajanja oziroma sistem
brezprekinitvenega napajanja.
(6) Dopustna je gradnja distribucijske elektroenergetske
infrastrukture do meje sosednjih zemljišč, za gradnjo le teh je
možna postavitev opornih in podpornih zidov.
(7) Ostali pogoji:
– pri načrtovanju in gradnji objektov na območju OPPN
se mora upoštevati veljavne tipizacije distribucijskih podjetij,
veljavne tehnične predpise in standarde, ter pridobiti upravno
dokumentacijo; elektroenergetska infrastruktura mora biti obdelana v posebni mapi;
– pri gradnji objektov v varovalnem pasu elektroenergetskih vodov in naprav je treba izpolniti zahteve Uredbe o
elektromagnetnem sevanja v naravnem in življenjskem okolju
(Uradni list RS, št. 70/96) in zahteve Pravilnika o pogojih in
omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti
v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij (Uradni list RS, št. 101/10);
– v primeru prestavitev obstoječih elektroenergetskih
vodov in naprav, ki so v lasti Elektro Primorska d.d., mora
investitor pridobiti overjene pogodbe z lastniki zemljišč, kjer je
navedeno, da ima družba Elektro Primorska d.d. pravico vpisa
služnostne pravice gradnje in vzdrževanja omenjene infrastrukture v zemljiško knjigo;
– pred pričetkom gradnje se mora izvajalec seznaniti
z natančno lokacijo obstoječih elektroenergetskih vodov in
naprav in naročiti zakoličbo elektroenergetskih vodov, ki jih
nameravana gradnja zajema;
– pri izvajanju del v neposredni bližini elektroenergetskih
naprav je potrebno upoštevati varstvena pravila za delo v bližini
naprav pod napetostjo;
– nadzor nad izvajanjem del in zakoličbo bo Elektro Primorska d.d. izvajal na podlagi predhodnega obvestila o začetih
delih;
– varovalni pas elektroenergetskih varovalnih omrežij je
zemljiški pas ob elektroenergetskih vodih in objektih, v katerem
se smejo graditi drugi objekti in naprave ter izvajati dela, ki bi
lahko vplivala na obratovanje omrežja le ob določenih pogojih
in na določeni oddaljenosti vodov in objektov tega omrežja;
širina varovalnega pasu elektroenergetskega omrežja poteka
na vsako stran od osi elektroenergetskega voda oziroma od
zunanje ograje razdelilne ali transformatorske postaje in znaša
za nadzemni več sistemski vod nazivnih napetosti od 1 kV do
vključno 20 kV 10,0 m, za podzemni kabelski sistem nazivne
napetosti od 1 kV do vključno 20 kV 1,0 m, za razdelilno postajo
srednje napetosti, transformatorsko postajo srednje napetosti
0,4 kV 2,0 m;
– do obstoječih in predvidenih transformatorskih postaj
in do jaškov kabelske kanalizacije je potrebno zagotoviti stalen dostop z osebnim in tovornim vozilom iz javnih prometnih
površin.
23. člen
(zasnova projektnih rešitev za javno razsvetljavo)
(1) V območju OPPN Bedink se izvede javna razsvetljava
za potrebe predvidene javne ceste.
(2) Prižigališče javne razsvetljave se predvidi izven TP-je,
ločeno od distribucijske elektroenergetske infrastrukture.
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(3) Za osvetljevanje zunanjih površin se uporabijo le popolnoma zasenčena svetila, ki ne oddajajo svetlobe nad vodoravnico in se namestijo svetila na samodejen vklop/izklop. Uporabijo se svetilke z barvnim spektrom vključno ali pod 3000 K.
(4) Dograditev javne razsvetljave je dopustna v skladu z
veljavnimi predpisi.
24. člen
(zasnova projektnih rešitev za telekomunikacijsko omrežje)
(1) V območju OPPN Bedink se načrtuje novogradnja
telekomunikacijskega in optičnega omrežja ter izvedba priključkov, ki je dopustna v skladu z veljavnimi predpisi.
(2) Zaradi izgradnje objekta je potrebno del obstoječega
omrežja prestaviti in speljati v vkopani izvedbi. Predvidi se
izvedba kabelske kanalizacije preko območja dostopne ceste
in preko predviden gradnje objekta, ter vzdolž dostopne ceste,
ki je namenjena kasnejšemu napajanje za potrebe zalednega
območja (bodočega stanovanjskega naselja).
(3) Pri vseh posegih v prostor je potrebno upoštevati
trase obstoječega TK omrežja in predhodno pridobiti soglasje
Telekoma Slovenije d.d. k projektnim rešitvam.
25. člen
(prečkanja in približevanja komunalnih vodov)
Pri vseh križanjih in približevanjih komunalnih vodov je
potrebno upoštevati soglasja pristojnih upravljavcev in veljavne
tehnične normative in predpise. Pri približevanju in križanju
kanalizacije z drugimi komunalnimi instalacijami je potrebno
upoštevati predpisane medsebojne odmike in kote križanj.
26. člen
(odvoz odpadkov)
(1) Nastale gradbene odpadke izvajalec po končani gradnji odstrani na urejeno deponijo.
(2) Prevzemno mesto za komunalne odpadke mora biti
dostopno vozilom za odvoz odpadkom in je lahko istočasno tudi
mesto za praznjenje posode v vozilo oziroma sme biti oddaljeno od mesta praznjenja posode do največ 5,00 m.
6. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE,
DOPUSTNA ODSTOPANJA IN PROSTORSKI UKREPI
27. člen
(etapnost izvedbe prostorskih ureditev)
(1) Dopustna je istočasna gradnja ali pa taka etapnost, da
bodo posamezne etape predstavljale funkcionalno zaključene
celote ne glede na opredelitev območij GP.
(2) Sočasno z gradnjo objektov se mora izvesti pripadajoča komunalna oprema v skladu z veljavnimi predpisi (predvsem
ZUreP-2).
28. člen
(dopustna odstopanja)
(1) Dopustna odstopanja so navedena od 7. do 26. člena
tega odloka.
(2) Poleg odstopanj, navedenih v prejšnji točki tega člena,
je dopustno tudi odstopanje od obsega in dimenzij, in sicer do
10 % posameznega obsega (površine) ali dimenzije tlorisnih
gabaritov stavb ter ± 0,5 m od dimenzij višinskih gabaritov, navedenih od 7. do 26. člena tega odloka, pri čemer se v dimenzije prej navedenih višinskih gabaritov ne šteje inštalacijskih in
tehnoloških naprav in opreme (npr.: dimniki, inštalacijski jaški,
jašek dvigala in druge tehnične naprave).
(3) Dopustna je tudi druga ureditev prometnega, vodovodnega, kanalizacijskega in elektroenergetskega omrežja,
naprav in objektov kot je določena v grafičnih prikazih pod
pogojem, da:
– bodo pri nadaljnjem podrobnejšem proučevanju pridobljene rešitve, ki so primernejše iz tehničnega ali okolje
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varstvenega vidika, pri čemer pa se z njimi ne smejo poslabšati
prostorske in okoljske razmere;
– ta odstopanja niso v nasprotju z javnimi interesi in morajo z njimi soglašati organi in organizacije, ki jih ta odstopanja
zadevajo.
(4) Dopustna so tudi manjša odstopanja od tehničnih
elementov za zakoličbo objektov in parcel, ki so posledica
natančnejše stopnje obdelave projektov ali prenosa geodetskih
podatkov v naravo. Večja odstopanja so dopustna v skladu s
1., 2. ali 3. točko tega člena.
7. OPIS VPLIVOV IN POVEZAV S SOSEDNJIMI OBMOČJI
29. člen
(vplivno območje OPPN)
(1) Na razmestitev dejavnosti in objektov v območju
OPPN Bedink vplivajo naslednji dejavniki:
– potreba po ureditvi doma za starejše občane zgolj za
66 do 70 oskrbovancev, ki izhaja iz uspešnega sodelovanja
5 občin na javnem razpisu za opravljanje institucionalnega
varstva v domovih za starejše v območni enoti ZZZS Koper
investitorju ORPEA d.o.o., Dom Pivka v Pivki za 64 mest z odložnim pogojem (začetek opravljanja dejavnosti do 31. 12. 2020);
– reliefno zahteven teren in z njim povezana prometna
zasnova ter določitev kote gotovega terena tal prve etaže
objekta na cca 8,0 do 10,0 m nad nivojem ostalih pozidanih
površin v neposredni bližini; navedena višinska razlika je zelo
zahtevna tako zaradi zagotavljanja ustreznih prometnih rešitev
kot tudi zaradi komunalnega opremljanja in izpostavljenosti
vetru (burji);
– pozidanost območja s severne in zahodne strani ter
izpostavljenost vetru (burji) z severovzhodne strani;
– obstoječ prometni priključek na severozahodni strani
območja ter lega komunalne opreme.
(2) Vplivno območje OPPN Bedink je prikazano v grafični prilogi OPPN Bedink: list 7: Prikaz umestitve načrtovane
ureditve v prostor s prikazom vplivov in povezav s sosednjimi
območji, M 1:1000.
30. člen
(opis vplivov ureditve OPPN na sosednja območja)
Načrtovana prostorska ureditev predstavlja notranji razvoj. Posledično predstavlja izboljšavo stanja na področju socialne oskrbe v Občini Pivka.
8. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE ZDRAVJA,
CELOSTNO OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE,
VARSTVO OKOLJA, OHRANJANJE NARAVE, OBRAMBO
IN VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI
(VARSTVO PRED POŽAROM), VARSTVO
IN OHRANJANJE KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ
31. člen
(usmeritve za ohranjanje kulturne dediščine)
V območju OPPN Bedink ni evidentiranih enot kulturne
dediščine.
32. člen
(usmeritve za ohranjanje narave)
(1) Območje OPPN Bedink se nahaja na sledečih varovanih območjih:
– Natura 2000 Snežnik – Pivka, posebno območje varstva, ID 5000002 (51200) – vzhodni del zemljišča,
– Ekološko pomembno območje Snežnik – Pivka,
ID 50000 in Življenjski prostor velikih zveri, ID 8000,
– Zavarovano območje Krajinski park Pivška presihajoča
jezera, ID 4091 (vplivno območje) – celotno zemljišče.
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(2) Usmeritve za ohranjanje ugodnega stanja ogroženih
in zavarovanih vrst ter habitatnih tipov so:
– Za zunanje osvetljevanje območja se uporabijo svetilke
z barvnim spektrom vključno ali pod 3000 K.
33. člen
(rešitve in ukrepi za varovanje okolja – zrak)
Predvidena obremenitev zraka z načrtovano ureditvijo ne
bo presegala dovoljenih koncentracij po Uredbi o emisiji snovi
v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Uradni list RS,
št. 31/07, 70/08 in 61/09). Dejavnosti, ki bi na obravnavanem
območju lahko povzročale večje onesnaženje zraka od predpisanega z uredbo, niso dovoljene.
34. člen
(rešitve in ukrepi za varovanje okolja – vode, tla in podtalnica)
(1) V območju OPPN Bedink ni vodovarstvenih območij.
(2) Območje OPPN Bedink se nahaja v predlaganem
širšem vodovarstvenem območju z Uredbo o vodovarstvenih
območjih za občine Bloke, Cerknica, Ilirska Bistrica, Loška dolina, Pivka in Postojna v fazi javne obravnave (september 2019).
(3) Odvajanje in čiščenje komunalnih, industrijskih in padavinskih odpadnih voda mora biti usklajeno z ZV-1 in s predpisi s področja varstva okolja, in sicer predvsem:
– Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih
voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 64/12,
64/14 in 98/15),
– Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne
vode (Uradni list RS, št. 98/15),
– Uredba o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode z
javnih cest (Uradni list RS, št. 47/05) in
– Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu
odpadnih voda (Uradni list RS, št. 94/14 in 98/15).
(4) Padavinsko odpadno vodo, ki odteka z utrjenih, tlakovanih ali drugim materialom prekritih površin objektov in
vsebuje usedljive snovi, mora upravljavec teh objektov zajeti
in mehansko obdelati v usedalniku in lovilniku olj.
(5) Padavinske vode z manipulativnih površin in transportnih poti se odvaja preko peskolovov in lovilcev olj. Opredeli se
vse zaščitne ukrepe, da se prepreči onesnaževanje površinskih
voda in podtalja.
35. člen
(rešitve in ukrepi za varovanje okolja – hrup)
(1) Vir hrupa v območju OPPN Bedink predstavlja promet.
(2) Območje OPPN Bedink je v skladu z Uredbo o mejnih
vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 43/18)
glede na namembnost območja uvrščeno v III. stopnjo varstva
pred hrupom.
36. člen
(rešitve in ukrepi za varovanje okolja – odpadki)
V širšem območju je urejeno ločeno zbiranje odpadkov.
37. člen
(rešitve in ukrepi za varovanje okolja – svetlobno
onesnaževanje)
V območju OPPN Bedink se predvidi/je urejena javna
razsvetljava v območju načrtovane javne poti na GP z oznako
P2/1, in sicer se sistema zunanjega osvetljevanja načrtuje
tako, da se uporabijo svetilke z barvnim spektrom vključno
ali pod 3000K zaradi ohranjanja ugodnega stanja podhujke in
velikega skovika.
38. člen
(varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
ter varstvo pred požarom)
(1) V območju OPPN Bedink ni evidentiranih poplavnih
območij in visoke podtalnice ter ne erozivnih in plazovitih območij.
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(2) Upoštevati je potrebno cono potresne ogroženosti
(VII. stopnja po MCS) in sicer projektni pospešek tal 0,175(g).
Tem lastnostim je potrebno prilagoditi tehnične rešitve gradnje
oziroma prostorske ureditve.
(3) Upoštevati je potrebno požarno ogroženost okolja in
možnost razlitja nevarnih snovi in temu primerno predvideti
način gradnje.
(4) Obvezno je izvajanje ukrepov za preprečitev emisij
snovi v tla (predvsem pred raztresanjem oziroma razlivanjem
gradbenih materialov), ki jih določajo veljavni zakonski in podzakonski akti predvsem s področja ravnanja z gradbenimi
odpadki in področja varovanja tal in podtalnice.
(5) Zasnova varstva pred požarom za obravnavano območje in pripadajoče posamezne objekte mora biti zasnovana
na protipožarnih zahtevah za varnostne ukrepe, ki so predpisani s področno zakonodajo.
(6) Pri projektiranju in gradnji načrtovanih prostorskih
ureditev je potrebno zagotoviti ukrepe varstva pred požarom
v skladu z 22. in 23. členom Zakona o varstvu pred požarom
(Uradni list RS, št. 3/07 – UPB, 9/11, 83/12 in 61/17 – GZ), in
sicer je potrebno:
– zagotoviti potrebne odmike od meje parcel in med
objekti ter potrebnih protipožarnih ločitev z namenom preprečitve širjenja požara na sosednje objekte;
– zagotoviti vire vode za gašenje;
– zagotoviti neoviran in varen dovoz, dostop ter delovne
površine za intervencijska vozila.
9. USMERITVE ZA DOLOČITEV MERIL PO PRENEHANJU
VELJAVNOSTI OPPN
39. člen
(1) OPPN Bedink velja do izvedbe vseh prostorskih ureditev, načrtovanih z njim.
(2) Po prenehanju veljavnosti OPPN Bedink naj se območje ureja z občinskim prostorskim načrtom v skladu z merili za
posamezno PNRP z grafično oznako CU – osrednja območja
centralnih dejavnosti, opredeljeno v 5. členu tega Odloka.
10. KONČNE DOLOČBE
40. člen
(hramba)
OPPN Bedink je izdelan v digitalni obliki in tiskan v štirih
(4) izvodih v analogni obliki. OPPN Bedink v analogni in digitalni obliki se hrani na sedežu Občine Pivka in je dostopen javnosti skladno z zakonom. OPPN Bedink je skladno z zakonom z
dnem njegove uveljavitve posredovan Upravni enoti Postojna.
41. člen
(veljavnost odloka)
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
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ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A,
70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13,
56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg in 84/18 –
ZIURKOE), 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP,
38/10 – ZUKN, 57/11), Uredbe o metodologiji za oblikovanje
cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12, 76/17 in 78/19),
3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11
– uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US,
92/14 – odl. US, 32/16, 15/17 – odl. US in 73/19 – odl. US),
Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Semič (Uradni
list RS, št. 59/08 in 64/17) in Statuta Občine Semič (Uradni
list RS, št. 57/10 in 27/16) je Občinski svet Občine Semič na
12. redni seji dne 8. 7. 2020 sprejel

ODLOK
o spremembi Odloka o ravnanju s komunalnimi
odpadki v Občini Semič
1. člen
V Odloku o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini
Semič (Uradni list RS, št. 22/14, 41/17 in 23/18) se 34. člen
spremeni tako, da se na novo glasi:
»(enota za obračun storitev zbiranja, obdelave in odlaganja
komunalnih odpadkov)
(1) Za gospodinjstva se upošteva, da ena oseba povzroči 20,2 kg odpadkov na mesec.
(2) Za poslovne površine se upošteva, da se povzroči
1,84 kg odpadkov na m2 mesečno.
(3) Pri izrednih, pogodbenih povzročiteljih, se količine
ugotovijo glede na volumen posode ali s tehtanjem.
(4) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka se zaračunava storitev zbiranja, obdelave in odlaganja komunalnih
odpadkov za stavbe, ki so primerne za bivanje na območju
Občine Semič in v katerih ni stalno ali začasno prijavljenih
prebivalcev tako, da se upošteva pavšalna količina 20,2 kg
odpadkov na mesec (ena oseba).
(5) Določbe četrtega odstavka tega člena ne veljajo za
lastnike teh stavb, ki imajo stalno ali začasno bivališče na
območju občin Črnomelj in Semič.«
2. člen
Ostali členi odloka ostanejo nespremenjeni.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-03/2014-27
Semič, dne 8. julija 2020
Županja
Občine Semič
Polona Kambič

Št. 9000-10/2020
Pivka, dne 2. julija 2020
Župan
Občine Pivka
Robert Smrdelj

SEMIČ
1964.
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Odlok o spremembi Odloka o ravnanju
s komunalnimi odpadki v Občini Semič

Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 –

1965.

Sklep o sprejemu elaborata o oblikovanju
cen 24-urne dežurne pogrebne službe
v Občini Semič

Na podlagi 3. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje
cen 24-urne dežurne službe (Uradni list RS, št. 5/18), 3. člena
Odloka o pokopališkem redu v Občini Semič (Uradni list RS,
št. 38/19), 15. člena Odloka o načinu opravljanja obvezne občinske gospodarske javne službe 24-urne dežurne pogrebne
službe v Občini Semič (Uradni list RS, št. 38/19) ter 14. člena
Statuta Občine Semič (Uradni list RS, št. 57/10 in 27/16) je
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Občinski svet Občine Semič na 12. redni seji dne 8. 7. 2020
sprejel

SKLEP
o sprejemu elaborata o oblikovanju cen 24-urne
dežurne pogrebne službe v Občini Semič
1. člen
Občinski svet Občine Semič na predlog JP Komunala
Črnomelj, kot izvajalca gospodarske javne službe 24-urne dežurne službe na območju Občine Semič, potrjuje Elaborat o
oblikovanju cene izvajanja storitve obvezne gospodarske javne
službe 24-urne dežurne službe, z dne 5. 6. 2020.
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2. člen
Cena enkratnega najema mrliške vežice v Občini Semič
znaša:
Vrsta storitve

Cena v €/brez ddv

Najem mrliške vežice

30,00

Čiščenje mrliške vežice

30,00

3. člen
Storitve grobarjev znašajo:
DVOJNI GROB

v € brez ddv

Demontaža in dvig nagrobnega spomenika –
dvojni

82,12

2. člen
Občinski svet Občine Semič potrdi ceno izvajanja storitve
24-urne dežurne službe.
Cena storitve je 258,56 € na pokojnika (brez DDV).

Izkop enojne grobne jame, dekor, opaž

150,00

Zasip grobne jame

130,00

Izdelava lesenega okvirja za dvojni grob

95,00

Postavitev okvirja na grob – dvojni

56,65

3. člen
Izvajalec gospodarske javne službe na območju Občine
Semič, JP Komunala d.o.o. Črnomelj, na osnovi tega sklepa
oblikuje cenik s potrjeno ceno. Cenik objavi na krajevno običajen način in na svoji spletni strani.

Ureditev pokopnega mesta po zasutju – dvojni

20,09

Prispevek za prvo ureditev zemljišča
za grobove

79,50

Urejanje dokumentacije

30,00

4. člen
S sprejetjem tega sklepa preneha veljati Sklep o sprejemu
elaborata o oblikovanju cen 24-urne dežurne pogrebne službe
v Občini Semič, št. 007-03/2019-7, z dne 26. 9. 2019.

Demontaža in dvig nagrobnega spomenika –
enojni

66,80

Izkop enojne grobne jame, dekor, opaž

150,00

Zasip grobne jame

130,00

Izdelava lesenega okvirja za enojni grob

83,00

Postavitev okvirja na grob – enojni

39,29

Ureditev pokopnega mesta po zasutju – enojni

15,16

Prispevek za prvo ureditev zemljišča
za grobove

79,50

Urejanje dokumentacije

30,00

5. člen
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije. Cene se začnejo uporabljati od 1. 8.
2020 naprej.
Št. 007-03/2019-11
Semič, dne 8. julija 2020
Županja
Občine Semič
Polona Kambič

1966.

Sklep o določitvi cen pokopališke dejavnosti
v Občini Semič

Na podlagi Odloka o pokopališkem redu v Občini Semič
(Uradni list RS, št. 38/19) in 14. člena Statuta Občine Semič
(Uradni list RS, št. 57/10, 27/16) je Občinski svet Občine Semič
na 12. seji dne 8. 7. 2020 sprejel

SKLEP
o določitvi cen pokopališke dejavnosti
v Občini Semič
1. člen
Letna grobnina na pokopališčih v Občini Semič znaša:
Zvrsti grobov
Enojni grob
Dvojni grob (stari deli pokopališč)
Dvojni grob (novi deli pokopališč)
Otroški grob
Vrstni grob
Žarni grob
Grobnica

Cena v €/brez ddv
18,39
27,58
36,78
18,39
18,39
18,39
36,78

ENOJNI, OTROŠKI, VRSTNI GROB

ŽARNI GROB
Demontaža in dvig nagrobnega spomenika –
žarni

47,27

Izkop in zasip žarne grobne jame –
1/2 + dekor

59,71

Izdelava lesenega okvirja za žarni grob

55,00

Postavitev okvirja na grob – žarni

47,27

Ureditev pokopnega mesta po zasutju – žarni

9,68

Prispevek za prvo ureditev zemljišča
za grobove

39,75

Urejanje dokumentacije

30,00

4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne po podpisu
pogodbe o upravljanju pokopališč.
5. člen
Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati Sklep o višini
grobnin za vzdrževanje pokopališč in najemnin za grobove na
pokopališčih v Občini Semič, št. 359-01/2007-2, z dne 31. 1.
2007 in Sklep o ceni najema mrliške vežice v Občini Semič,
št. 359-02/2007-5, z dne 9. 3. 2007.
Št. 007-03/2018-15
Semič, dne 8. julija 2020
Županja
Občine Semič
Polona Kambič

Uradni list Republike Slovenije
SLOVENSKE KONJICE
1967.

Odlok o podlagah za odmero komunalnega
prispevka za obstoječo komunalno opremo
za območje Občine Slovenske Konjice

Na podlagi 153. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni
list RS, št. 61/17), 21. člena Uredbe o programu opremljanja
stavbnih zemljišč in odloku o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter o izračunu
in odmeri komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 20/19,
30/19 – popr., 34/19; v nadaljnjem besedilu: Uredba) ter na
podlagi 16. člena Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list
RS, št. 87/15, 12/16 – popr. in 69/17) je Občinski svet Občine
Slovenske Konjice na 12. seji dne 2. 7. 2020 sprejel

ODLOK
o podlagah za odmero komunalnega prispevka
za obstoječo komunalno opremo za območje
Občine Slovenske Konjice
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(1) S tem Odlokom o podlagah za odmero komunalnega
prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje Občine
Slovenske Konjice (v nadaljnjem besedilu: Odlok) se sprejmejo
podlage za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje Občine Slovenske Konjice.
(2) Oskrbna območja so razvidna iz grafičnega dela Odloka.
2. člen
Izrazi, uporabljeni v tem Odloku, pomenijo enako kot
v predpisu, ki ureja urejanje prostora in v uredbi, ki določa
podrobnejšo vsebino odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter odmero in
izračun komunalnega prispevka.
3. člen
(1) Ta Odlok vsebuje:
– vrste obstoječe komunalne opreme, ki jo Občina Slovenske Konjice zagotavlja na oskrbnih območjih,
– oskrbna območja,
– stroške obstoječe komunalne opreme in preračun stroškov obstoječe komunalne opreme na enoto mere,
– podlage in merila za odmero komunalnega prispevka za
obstoječo komunalno opremo.
(2) Merila iz prejšnjega odstavka, določena s tem Odlokom so:
– razmerje med deležem gradbene parcele stavbe (DpO)
in deležem površine objekta (DtO),
– faktor namembnosti objekta (Fn),
– računski faktor površine (Fp) in
– prispevna stopnja zavezanca (psz).
(3) Sestavni del tega Odloka so tudi naslednje grafične
priloge:
– Priloga 1 – Prikaz cestnega omrežja in oskrbnega
območja cest,
– Priloga 2 – Prikaz kanalizacijskega omrežja in oskrbnega območja kanalizacije,
– Priloga 3 – Prikaz vodovodnega omrežja in oskrbnega
območja vodovoda,
– Priloga 4 – Prikaz toplovodnega omrežja in oskrbnega
območja toplovoda in
– Priloga 5 – Prikaz javnih površin in oskrbnega območja
javnih površin.
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(4) Ta Odlok določa tudi občinske oprostitve plačila komunalnega prispevka in upoštevanje preteklih vlaganj.
II. OBSTOJEČA KOMUNALNA OPREMA
IN OSKRBNA OBMOČJA
4. člen
Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za
obstoječo komunalno opremo za območje Občine Slovenske
Konjice obravnava naslednjo obstoječo komunalno opremo na
obravnavanem območju:
– ceste (oznaka oskrbnega območja C),
– kanalizacija (oznaka oskrbnega območja K),
– vodovod (oznaka oskrbnega območja V)
– toplovod Slovenske Konjice (oznaka oskrbnega območja T) in
– javne površine in parkirišča (oznaka oskrbnega območja JP).
III. PODLAGE IN MERILA ZA ODMERO KOMUNALNEGA
PRISPEVKA ZA OBSTOJEČO KOMUNALNO OPREMO
5. člen
(1) Stroški obstoječe komunalne opreme in preračun stroškov obstoječe komunalne opreme na enoto mere so določeni
skladno z 22. členom Uredbe.
(2) Stroški obstoječe komunalne opreme po posameznih
vrstah obstoječe komunalne opreme znašajo:
Vrsta
komunalne opreme

Oskrbno
območje

Vrednost
[€]

Ceste

OSO_C

31.085.301,86

Kanalizacija

OSO_K

11.998.711,84

Vodovod

OSO_V

15.542.559,17

Toplovod Slovenske Konjice

OSO_T

1.491.893,37

Javne površine in parkirišča

OSO_JP

4.165.582,35

(3) Stroški obstoječe komunalne po posameznih vrstah
obstoječe komunalne opreme, preračunani na enoto mere,
preračunani na m2 površine gradbene parcele (Cpo) in m2 bruto
tlorisne površine objekta (Cto) znašajo:
Vrsta
komunalne
opreme

Oskrbno
območje

Cpo
[EUR/m2]

Cto
[EUR/m2]

Ceste

OSO_C

4,230

13,559

Kanalizacija

OSO_K

3,206

9,874

Vodovod

OSO_V

2,269

8,058

Toplovod
Slovenske
Konjice

OSO_T

4,857

8,637

Javne površine
in parkirišča

OSO_JP

0,567

1,817

6. člen
Razmerje med deležem gradbene parcele stavbe (Dpo)
in deležem bruto tlorisne površine stavbe (Dto) pri izračunu
komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na
obravnavanem območju opremljanja je Dpo:Dto=0,3:0,7.
7. člen
(1) Faktor namembnosti objekta (Fn) za posamezne vrste
objektov, kot se razvrščajo v skladu s predpisom, ki določa klasifikacijo vrst objektov CC-SI glede na namen uporabe
objektov, znaša:
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Klas. št.
111
1121
1122
1130
121
122
123
124
125
126
1265
127
1271
1272
2411
2412
2420
3
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Vrsta objekta
Enostanovanjske stavbe
Dvostanovanjske stavbe
Tri- in večstanovanjske stavbe
Stanovanjske stavbe za posebne družbene skupine
Gostinske stavbe
Poslovne in upravne stavbe
Trgovske stavbe in stavbe za storitvene dejavnost
Stavbe za promet in stavbe za izvajanje komunikacij
Industrijske in skladiščne stavbe
Stavbe splošnega družbenega pomena
Stavbe za šport
Druge nestanovanjske stavbe
Nestanovanjske kmetijske stavbe
Obredne stavbe
Športna igrišča
Drugi objekti za šport, rekreacijo in prosti čas
Drugi gradbeni inženirski objekti
Drugi gradbeni posegi

Faktor namembnosti objekta (Fn)
1,0
1,1
1,1
0,7
1,2
1,2
1,2
1,3
0,8
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,5
0,5

(2) Če klasifikacija objekta ni posebej navedena v zgornji
tabeli, se faktor namembnosti objekta določi glede na skupino
iz zgornje tabele, v katero se na podlagi enotne klasifikacije vrst
objektov (CC-SI), objekt razvrsti. V primeru, da namembnosti
objekta ni možno določiti na zgoraj opisan način velja, da je faktor namembnosti objekta za stavbe po tem odloku 1,0, za gradbeno inženirske objekte in za druge gradbene posege pa 0,3.
8. člen
Računski faktor površine (Fp) za posamezne vrste stavb,
kot se razvrščajo v skladu s predpisom, ki določa klasifikacijo
vrst objektov CC-SI glede na namen uporabe objektov, znaša:
Klas. št.
111
1121
1122
1130
121
122
123
124
125
126
1265
127
1271
1272
2411
2412

Vrsta objekta
Enostanovanjske stavbe
Dvostanovanjske stavbe
Tri- in večstanovanjske stavbe
Stanovanjske stavbe za posebne družbene skupine
Gostinske stavbe
Poslovne in upravne stavbe
Trgovske stavbe in stavbe za storitvene dejavnost
Stavbe za promet in stavbe za izvajanje komunikacij
Industrijske in skladiščne stavbe
Stavbe splošnega družbenega pomena
Stavbe za šport
Druge nestanovanjske stavbe
Nestanovanjske kmetijske stavbe
Obredne stavbe
Športna igrišča
Drugi objekti za šport, rekreacijo in prosti čas

Faktor površine (Fp)
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5

9. člen
Prispevna stopnja zavezanca (psz) je sorazmerni delež
stroškov obstoječe komunalne opreme na enoto mere, ki se
prenese na zavezanca za plačilo komunalnega prispevka.
Prispevna stopnja zavezanca (psz) je enaka za posamezno
vrsto obstoječe komunalne opreme na območju cele občine
in znaša:
Vrsta komunalne opreme
Ceste
Kanalizacija
Vodovod
Toplovod Slovenske Konjice
Javne površine in parkirišča

Oskrbno območje
OSO_C
OSO_K
OSO_V
OSO_T
OSO_JP

Prispevna stopnja zavezanca (psz) [ %]
80
80
80
80
80
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IV. IZRAČUN IN ODMERA KOMUNALNEGA PRISPEVKA

VI. PRETEKLA VLAGANJA

10. člen
Formulo za izračun višine komunalnega prispevka in postopek odmere komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo določa Uredba.

14. člen
(1) Pri odmeri komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo se na podlagi vloge zavezanca za plačilo komunalnega prispevka upoštevajo pretekla vlaganja v obstoječo
komunalno opremo v primeru vlaganj zavezanca v izgradnjo
posamezne vrste obstoječe komunalne opreme bodisi v obliki
finančnih ali drugih sredstev.
(2) Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je v primeru uveljavljana preteklih vlaganj iz prejšnjega odstavka pristojnemu občinskemu organu dolžan predložiti vsa zahtevana
dokazila. Pri uveljavljanju preteklih vlaganj zaradi odstranitve
objekta je zavezanec dolžan predložiti podatke o odstranjenem
objektu.
(3) O upoštevanju predloženih dokazil iz prejšnjega odstavka odloči pristojni občinski organ.

11. člen
(1) Komunalni prispevek zavezanec plača v enkratnem
znesku, lahko pa se z Občino Slovenske Konjice dogovori tudi
o plačilu komunalnega prispevka po obrokih. V slednjem primeru z Občino Slovenske Konjice sklene pogodbo, ki natančneje opredeli pogoje obročnega odplačevanja komunalnega
prispevka.
(2) Odmerjeni komunalni prispevek se lahko plača v največ 12-ih zaporednih mesečnih obrokih, vendar višina posameznega obroka ne sme biti nižja od 200 €.
(3) Kolikor zavezanec zamudi s plačilom dveh zaporednih
obrokov, zapade v takojšnje plačilo celoten dolg, ki se izterja
preko e-izvršbe, oziroma se takoj unovči zavarovanje za poplačilo preostalega dolga.
(4) V primeru plačila na obroke, zavezanec plačilo dolga
zavaruje z zastavo nepremičnine ali z zavarovanjem pri zavarovalnici. Stroški izvedbe zavarovanja (cenitve, notarski in sodni
stroški ipd.) bremenijo zavezanca.
(5) Če je zavezanec plačal komunalni prispevek, pa ne
vloži zahteve za izdajo gradbenega dovoljenja, ali mu to ni
izdano oziroma je prenehalo veljati, je upravičen do vračila
komunalnega prispevka v višini nerevaloriziranega zneska.
12. člen
(1) V primeru rušenja zakonito zgrajenega objekta in
izgradnje novega objekta na isti gradbeni parceli, se za nov
objekt, ki se gradi, investitorju prizna, da so za objekt, ki se ga
ruši, poravnane obveznosti iz naslova odmere komunalnega
prispevka za tiste vrste komunalne opreme, na katero je objekt
v času rušitve zakonito priključen.
(2) Komunalni prispevek za nov objekt iz prejšnjega odstavka, se investitorju odmeri na način, da se izračuna razliko
med komunalnim prispevkom za nov objekt in komunalnim
prispevkom za objekt, ki se ga ruši. Če je razlika pozitivna, se
komunalni prispevek obračuna. V primeru negativne razlike se
komunalni prispevek ne obračuna in ne vrača.

VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
15. člen
Ta Odlok, vključno s prilogami, je na vpogled na sedežu
Občine Slovenske Konjice.
16. člen
(1) Z dnem uveljavitve tega Odloka preneha veljati Odlok
o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero
komunalnega prispevka na območju Občine Slovenske Konjice
(Uradni list RS, št. 38/17).
(2) Postopki odmere komunalnega prispevka, začeti pred
uveljavitvijo tega Odloka, se končajo v skladu s predpisi, ki so
veljali pred njegovo uveljavitvijo.
17. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-0004/2020
Slovenske Konjice, dne 2. julija 2020
Župan
Občine Slovenske Konjice
Darko Ratajc

V. OPROSTITVE KOMUNALNEGA PRISPEVKA
13. člen
(1) Plačilo komunalnega prispevka za obstoječo komunalo opremo se v celoti oprosti za gradnjo naslednjih vrst
objektov:
– za gradnjo gospodarske javne infrastrukture, ki za svoje
delovanje ne potrebuje komunalne opreme oziroma, ki nima
samostojnih priključkov na komunalno opremo,
– za gradnjo enostavnih objektov,
– za gradnjo nezahtevnih objektov, ki nimajo samostojnih
priključkov na komunalno opremo in se gradijo kot pomožni
objekti ter tako dopolnjujejo funkcijo osnovnega objekta,
– v primeru nadomestitve objektov zaradi naravne nesreče, v obsegu nadomeščenega objekta, pri čemer je lahko
lokacija nadomeščenega objekta v primeru, ko nadomestitev
na obstoječem stavbnem zemljišču oziroma gradbeni parceli
ni možna, tudi na drugi, nadomestni lokaciji,
– za gradnjo neprofitnih stanovanj in gradnjo posameznih
vrst stavb, ki so v javnem interesu in katerih investitor je občina
ali država in so namenjene za izobraževanje, znanstvenoraziskovalno delo in zdravstvo, muzeje, knjižnice, gasilske domove, opravljanje obredov in šport po predpisih o uvedbi in
uporabi enotne klasifikacije vrst objektov.
(2) Ob oprostitvi iz zadnje alineje prejšnjega člena mora
Občina Slovenske Konjice oproščena sredstva v enaki višini
nadomestiti iz nenamenskih prihodkov občinskega proračuna.

1968.

Odlok o spremembah in dopolnitvah
zazidalnega načrta Tepanje

Na podlagi 273. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni
list RS, št. 61/17) v povezavi z 61. členom Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B,
108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 –
ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in
61/17 – ZUreP-2) ter 16. člena Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 87/15, 12/16 – popravek in 69/17) je
Občinski svet Občine Slovenske Konjice na 12. seji dne 2. 7.
2020 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah zazidalnega
načrta Tepanje
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
(podlaga)
(1) S tem odlokom se skladno z Odlokom o občinskem
prostorskem načrtu Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS,
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št. 70/16) sprejmejo Spremembe in dopolnitve zazidalnega
načrta Tepanje (v nadaljnjem besedilu: SD ZN).
(2) SD ZN je izdelal Razvojni center PLANIRANJE d.o.o.
Celje pod številko projekta 24/18.
2. člen
(vsebina odloka)
(1) SD ZN vsebuje tekstualni in grafični del ter priloge.
(2) Tekstualni del je odlok.
(3) Grafični del obsega:
1.0 IZSEK IZ GRAFIČNEGA DELA OPN OBČINE SLOVENSKE KONJICE
M 1:5000
1.1 IZSEK IZ GRAFIČNEGA DELA ZN TEPANJE
M 1:1000
2.0 SITUACIJA OBSTOJEČEGA STANJA Z
INVENTARIZACIJO
M 1:500
3.0 PRIKAZ VPLIVOV IN POVEZAV S SOSEDNJIMI OBMOČJI
M 1:5000
4.1 ARHITEKTONSKA UREDITVENA SITUACIJA – prva faza prometne ureditve
M 1:500
4.2 ARHITEKTONSKA UREDITVENA SITUACIJA – končna prometna ureditev
M 1:500
5.0 SITUACIJA S PRIKAZOM GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE
M 1:500
6.0 GEODETSKO KOTIRANA SITUACIJA Z
NAČRTOM PARCELACIJE
M 1:500
(4) Priloge:
– izvleček iz hierarhično višjega prostorskega akta,
– prikaz stanja prostora,
– strokovne podlage,
– smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora,
– obrazložitev in utemeljitev,
– povzetek za javnost.
II. OPIS PROSTORSKE UREDITVE
3. člen
(predmet SD ZN)
Prostorske ureditve, ki se načrtujejo s tem SD ZN so:
– gradnja večstanovanjskih stavb,
– gradnja enostanovanjskih stavb,
– prometna ureditev območja, dovozi, dostopi, parkirne
površine,
– ureditev gospodarske javne infrastrukture in priključevanja nanjo,
– ureditev zunanjih površin (pešpoti in dostopi, zelenice,
parkovne ureditve).
III. OBMOČJE SD ZN
4. člen
(območje SD ZN)
(1) Območje SD ZN je umeščeno na skrajnem jugozahodem delu naselja Tepanje. Na severu meji na stanovanjsko
pozidavo individualnih stanovanjskih stavb, na vzhodu in jugu
na regionalno cesto R2-430, na zahodu meji na območje obstoječih stanovanjskih stavb ob krožnem križišču, kmetijska
zemljišča in na javno pot JP 884191.
(2) Območje SD ZN zajema naslednje parcele ali dele
parcel št.: 553/35, 553/36, 553/221, 553/222, 1511, 1197/11,
1197/12-del, 571/3, 571/4, 571/5, 571/6-del, 572/5-del, 572/7,
572/8-del, 566/1-del in 556/2-del, vse k.o. Tepanje.
(3) Površina območja SD ZN je 1,9 ha.
5. člen
(posegi zunaj območja SD ZN)
Za izvedbo navezav na obstoječo in predvideno gospodarsko javno infrastrukturo so potrebni tudi posegi na zemljišča
izven SD ZN, vse k.o. Tepanje:
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– priključek na obstoječe plinovodno omrežje: parc.
št. 1315,
– predvideni vodovod in vodomerni jašek: parc.
št. 553/192, 553/126,
– demontaža obstoječih SN električnih vodov: parc.
št. 1301, 1302/2, 1302/1, 1303/2,
– predvideni SN električni vodi: parc. št. 1301, 1302/2,
1302/1, 1303/1, 1303/2, 1294/4, 1305/1, 1314, 1492, 1225/1,
1304/5 (obstoječa TP),
– predvideni NN električni vodi: parc. št. 1301, 1302/2,
1302/1, 1303/1, 1303/2, 1314, 1492, 1304/5 (obstoječa TP),
– priključek na obstoječo fekalno kanalizacijo: parc.
št. 1315, 1303/1, 1303/2, 1314 in 1492,
– prestavitev odprtega jarka: parc. št. 566/2.
IV. UMESTITEV NAČRTOVANE UREDITVE V PROSTOR
6. člen
(vplivi in povezave prostorske ureditve s sosednjimi območji)
(1) Območje SD ZN se na jugu prometno navezuje na
regionalno cesto R2-430, proti severovzhodu na asfaltirano
javno pot JP 883221 (interno cesto stanovanjskega dela naselja Tepanje) in na zahodu na asfaltirano javno pot JP 884191.
(2) Za napajanje večstanovanjskih stavb se v prvi fazi
obstoječi cestni priključek javne poti JP 884191 na regionalno cesto R2-430 ohranja, po izvedbi navezave javne poti JP
884191 na krožno križišče pa se obstoječi cestni priključek na
regionalno cesto ukine.
(3) Za napajanje enostanovanjskih objektov S1 in S3 sta
na severu predvidena dva nova cestna priključka na javno pot
JP 883221, za dostop do enostanovanjskega objekta S2 se
ohranja obstoječi cestni priključek preko poglobljenega robnika
in hodnika za pešce proti jugu, na regionalno cesto R2-430.
(4) Kmetijske površine na jugozahodu območja se ohranjajo.
7. člen
(namembnost območja)
(1) Predvidena je stanovanjska namembnost. Na območju
je dovoljena gradnja zahtevnih, manj zahtevnih, enostavnih in
nezahtevnih objektov.
(2) Vrste dopustnih zahtevnih in manj zahtevnih objektov
so opredeljene v skladu s predpisi o razvrščanju objektov
(CC-SI):
a) Stavbe:
– 11100 Enostanovanjske stavbe,
– 11220 Večstanovanjske stavbe,
– 12420 Garažne stavbe,
– 12630 Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo,
– 12740 Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje (nadstrešnica).
b) Gradbeni inženirski objekti:
– 2112 Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste,
– 222 Lokalni cevovodi, lokalni elektroenergetski vodi in
lokalna komunikacijska omrežja,
– 24205 – Drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni drugje (ograje, oporni zidovi).
c) Drugi gradbeni posegi
– 32 – Gradbeni posegi za opremo odprtih površin.
8. člen
(dopustni posegi)
Na območju SD ZN so dovoljeni naslednji posegi pod
pogoji določil tega odloka:
– gradnja novih stavb, predvidenih s tem odlokom:
– S1 do S3 – enostanovanjske stavbe,
– VS1 do VS5 – večstanovanjske stavbe,
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poti),

– gradnje objektov in naprav gospodarske infrastrukture,
– prometne ureditve (gradnja parkirišč, dovoznih cest,

– urejanje utrjenih zunanjih in zelenih parkovnih površin,
– gradnja enostavnih in nezahtevnih objektov:
– na območju večstanovanjskih stavb:
– na celotnem območju grajena urbana oprema,
– grajena kolesarnica, polnilnica za električna vozila, nadstrešek za avtomobile nad parkirnimi mesti kot skupna
ureditev za potrebe večstanovanjske stavbe, senčnica ali
uta,
– grajeno igralo na otroškem igrišču, grajeno spominsko obeležje, senčnica, spomenik – skulptura,
– na območju prostostoječih enostanovanjskih stavb:
garaža, nadstrešek, zimski vrt in podobni objekti, sosedske
ograje.
9. člen
(predvidene odstranitve)
Za potrebe realizacije načrtovanih objektov in ureditev ni
predvidenih odstranitev objektov.
Oznaka objekta
S1 in S3

S2

VS1, VS2

VS3

VS4

VS5
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10. člen
(zasnova)
(1) Z urbanistično arhitekturno zasnovo območja se določi
razporeditev stavb, prometnih in zelenih površin. Urbanistična zasnova območja izhaja iz obstoječe parcelacije, prostorskih danosti
ter omejitev. Umestitev objektov se prilagaja obstoječemu terenu.
(2) Predvidena je tipologija samostojnih objektov. V severovzhodnem delu območja SD ZN je predvidena umestitev treh
enostanovanjskih stavb, ki se gabaritno navezujejo na obstoječe stanovanjsko naselje Tepanje na severu. V osrednjem delu
območja SD ZN je predvidena umestitev petih večstanovanjskih stavb z osrednjo povezovalno dostopno potjo in parkirnimi
površinami na obodu. Predvidena je tudi umestitev osnovne
prometne in komunalne infrastrukture območja.
(3) Obstoječe kmetijske površine v jugozahodnem delu
območja se ohranjajo.
11. člen
(tlorisni in višinski gabariti objektov)
(1) Velikost in umestitev predvidenih objektov je določena
s tlorisnimi gabariti objektov.
(2) Etažnost stavb je določena s številom etaž nad terenom.
(3) Pogoji glede lege, velikosti in oblikovanja stavb so:

Tipologija objekta / tlorisne dimenzije, etažnost
enostanovanjska stavba
– tlorisne dimenzije: 8.00 m x 12.00 m
– etažnost: klet (K) + pritličje (P) + nadstropje (1)
– oblikovanje: sodobno, streha dvokapna z naklonom 35–45°, barva fasade v svetlih toplih barvnih
tonih
– nadstrešek, tlorisne dimenzije 6.00 x 6.00 m, etažnost pritličje (P)
– dovoz s severa z javne poti JP 883221
enostanovanjska stavba
– tlorisne dimenzije: 8.00 m x 12.00 m
– etažnost: klet (K) + pritličje (P) + nadstropje (1)
– oblikovanje: sodobno, streha dvokapna z naklonom 35–45°, barva fasade v svetlih toplih barvnih
tonih
– nadstrešek, tlorisne dimenzije 6.00 x 6.00 m, etažnost pritličje (P)
– dovoz z juga preko obstoječega priključka z regionalne ceste R2-430, preko hodnika za pešce
in poglobljenega robnika
večstanovanjska stavba
– tlorisne dimenzije: 19.00 x 20.50 m
– etažnost: klet (K) + pritličje (P) + 3 nadstropja
– oblikovanje: sodobno in skladnih geometrijskih oblik, streha ravna oziroma z minimalnim naklonom,
oblikovni princip ter izbor materialov in barv usklajena.
– dovoz z zahoda z javne poti JP 884191 (ceste 'a1', 'a2' oziroma 'b')
večstanovanjska stavba
– tlorisne dimenzije: 14.00 m x 20.50 m
– etažnost: klet (K) + pritličje (P) + 3 nadstropja
– oblikovanje: sodobno in skladnih geometrijskih oblik, streha ravna oziroma z minimalnim naklonom,
oblikovni princip ter izbor materialov in barv usklajena.
– dovoz z zahoda z javne poti JP 884191 (ceste 'a1', 'a2' oziroma 'b')
večstanovanjska stavba
– tlorisne dimenzije: 19.00 x 20.50 m
– etažnost: klet (K) + pritličje (P) + 2 nadstropji
– oblikovanje: sodobno in skladnih geometrijskih oblik, streha ravna oziroma z minimalnim naklonom,
oblikovni princip ter izbor materialov in barv usklajena.
– dovoz z zahoda z javne poti JP 884191 (ceste 'a1', 'a2' oziroma 'b')
večstanovanjska stavba
– tlorisne dimenzije: 25.85 x 20.50 m
– etažnost: klet (K) + pritličje (P) + 2 nadstropji
– oblikovanje: sodobno in skladnih geometrijskih oblik, streha ravna oziroma z minimalnim naklonom,
oblikovni princip ter izbor materialov in barv usklajena.
– dovoz z zahoda z javne poti JP 884191 (ceste 'a1', 'a2' oziroma 'b')
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(4) Izvedba kleti znotraj celotnega območja SD ZN ni
obvezna.
(5) Pri določanju maksimalnega števila stanovanj v večstanovanjskih stavba se upošteva pogoj, da se na stanovanjsko enoto zagotovi vsaj 1,5 parkirnega mesta.. Pri večstanovanjskih stavbah lahko višino stavb presega jašek za dvigalo,
klimati in drugi tehnični elementi za funkcioniranje objekta.
(6) Za vsako stavbo so v grafičnem delu SD ZN podane
okvirne absolutne kote pritličij. Kota tal pritličja objektov se
določi na podlagi projektne dokumentacije dovoznih cest in je
praviloma 20 cm nad koto tal dovozne ceste; podrobneje se
opredeli v projektni dokumentaciji zunanje ureditve.
12. člen
(arhitekturno oblikovanje objektov)
(1) Fasade stavb morajo biti izvedene iz trajnih in kakovostnih materialov, oblikovane sodobno in skladnih geometrijskih
oblik. Oblikovni princip ter izbor materialov in barv morata biti
usklajena. Barve fasade so v svetlih toplih barvnih tonih. Prepovedane so žive in kričeče barve fasad.
(2) Strehe enostanovanjskih stavb so dvokapne z naklonom 35–45°.
(3) Strehe večstanovanjskih stavb so ravne oziroma z
minimalnim naklonom.
(4) Kritina objektov ne sme biti svetleča. Barva strešne
kritine osnovne strehe na enostanovanjskih stavbah je rdeča/
siva, dopustne so tudi ozelenjene strehe. Na večstanovanjskih
stavbah usklajena z arhitekturo objekta.
(5) Material in konstrukcije objektov niso predpisane. Možna je izvedba kletne etaže večstanovanjskih stavb ob upoštevanju zaključkov geomehanskega poročila.
(6) Ob večstanovanjskih stavbah so predvidene možne
lokacije zbiralnic za smeti. Dopusti se tudi druga lokacija znotraj
območja. Zbiralnice so ograjene in so arhitekturno podrejene
ter usklajene z večstanovanjskimi stavbami. Površine ob zbiralnicah se zasadijo ali ozelenijo s popenjavkami. Dopusti se
izvedba strehe nad zbiralnicami za smeti.
13. člen
(ureditev zunanjih površin)
(1) Dovozi k stavbam se uredijo z obstoječe cestne mreže, preko obstoječih in predvidenih cestnih priključkov.
(2) Ob enostanovanjskih stavbah se utrdijo površine za
dostop, manipulacijo in bivalne terase.
(3) Ob večstanovanjskih stavbah se utrdijo površine, namenjene za izvedbo cest, ureditev parkirišč in peš povezav.
Parkirišča se med parkirnimi mesti ali ob njihovem robu zasadijo. Peš površine povezujejo vhode v večstanovanjske stavbe
in se navezujejo na hodnike za pešce ob cestah. Utrditev in
širina peš površin znotraj pozidave mora omogočati prevoz
intervencijskih in dostavnih vozil. Vstopno/izstopni klančini intervencijske oziroma dostavne poti sta predvideni s parkirišča
na jugu (med večstanovanjskima stavbama VS1 in VS2) in na
vzhodu (med večstanovanjskima stavbama VS2 in VS4). Klančini se primerno označita s prometno signalizacijo, preostali
deli intervencijske oziroma dostavne poti znotraj pozidave se
ne označujejo. Predvidena je peš povezava z obstoječim stanovanjskim naseljem proti severu. Ureditev površin ob objektih
mora omogočati dostop funkcionalno oviranim ljudem v skladu
s predpisi.
(4) Intervencijske poti in delovne površine za intervencijska vozila morajo biti dimenzionirane in projektirane na način,
da zagotavljajo neoviran in varen dovoz, dostop ter delovne
površine za intervencijska vozila. V območju intervencijskih poti
ne sme biti grajenih ali drugih nepremičnih ovir.
(5) Ob enostanovanjskih stavbah se umestijo medsosedske ograje. Ograje so lahko lesene, sajene (živa meja) ali
mrežne in so višine največ 1,50 m. Ob uvozu so pomaknjene
najmanj 1,00 m v notranjost parcele. V križiščih ograje ne smejo ovirati preglednega trikotnika. Polne ograje niso dovoljene.
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14. člen
(zelene površine)
(1) Zemljino od izkopa se lahko uporabi pri urejanju zelenih površin in brežin.
(2) Pri izbiri drevesnih vrst je potrebno upoštevati klimatske in specifične rastiščne razmere (izpušni plini v zraku, obremenjenost tal) ter zahteve za zadrževanje prahu, zmanjšanju
hrupa in velikosti habitata.
(3) Na odprtih zelenih površinah ob večstanovanjskih
stavbah se predvideva zasaditev, namenjena varovanju vizur,
omejevanju negativnih vplivov prometa, izboljšanju podobe
prostora in njegove raznolikosti:
– obvezna je zasaditev zelenega pasu med regionalno
cesto R2 in večstanovanjskimi objekti VS1 in VS2, zasaditev
se lahko izvede v kombinaciji z zasaditvijo parkirnega prostora,
– obvezna je zasaditev zelenega pasu, ki ločuje območje
večstanovanjskih in območje enostanovanjskih stavb,
– predvidena je zasaditev drevoredov ob glavnih peš
povezavah med večstanovanjskimi stavbami in po vzhodnem
robu ceste 'a' (javna pot JP 884191),
– predvidena je zasaditev parkirnih prostorov južno od
večstanovanjskih objektov VS1 in VS 2 ter severno od večstanovanjskega objekta VS5 z izmenično menjavo parkirnih mest
in zelenih pasov z zasaditvijo, drevesom znotraj tlakovanih
površin je potrebno zagotoviti dovolj rastnega prostora in onemogočiti vožnjo neposredno ob deblu (zeleni pasovi naj bodo
širine najmanj 1,50 m).
(4) Na odprtih zelenih površinah ob večstanovanjskih
stavbah se predvideva umestitev urbane opreme, ki mora biti
poenotena. Obvezno zagotoviti umestitev otroških igral.
(5) Zunanje ureditve in urbana oprema ob večstanovanjskih stavbah se izvede v enotnem načinu oblikovanja, skladno
s sodobnim oblikovanjem objektov.
(6) Projektna dokumentacija za večstanovanjske stavbe
mora upoštevati usmeritve tega SD ZN, sestavni del projektne
dokumentacije mora biti načrt krajinske arhitekture. Prikaz zasaditve v SD ZN je prikazan shematsko in bo natančno opredeljen v projektni dokumentaciji.
15. člen
(odmiki)
(1) Odmiki od parcelnih mej:
– odmiki novih objektov so opredeljeni z umestitvijo objektov, razvidni so v grafičnih prilogah,
– sosedske ograje, škarpe in podporne zidove se lahko
gradi na meji, vendar le, če se lastniki zemljišč, ki jih razmejuje, pisno sporazumejo, sicer morajo biti oddaljene 0.50 m od
parcelne meje, ograje na cestni strani oziroma ob uvozih se
izvedejo skladno s četrto alinejo 13. člena tega odloka,
– odmiki zunanjih ureditev (zasebni dovozi, dvorišča) od
parcelne meje morajo biti vsaj 0.50 m,
– odmiki elementov urbane opreme od parcelne meje
morajo biti vsaj 0.50 m.
(2) Manjši odmiki od odmikov, navedenih v predhodnih
odstavkih tega člena, so dovoljeni ob soglasju lastnika sosednjega zemljišča.
(3) Odmiki od gospodarske javne infrastrukture so določeni s predpisi, ki urejajo posamezne vrste gospodarske javne
infrastrukture.
V. POGOJI PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV
NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO
IN GRAJENO JAVNO DOBRO
16. člen
(splošni pogoji glede priključevanja objektov
na gospodarsko infrastrukturo in grajeno javno dobro)
Splošni pogoji za potek in gradnjo prometne, komunalne,
energetske in komunikacijske infrastrukture na območju SD
ZN so:
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– pri nadaljnjem načrtovanju in gradnji je potrebno upoštevati vse pogoje pridobljenih smernic k SD ZN;
– pred predvideno gradnjo je treba zakoličiti tangirano
obstoječo komunalno, energetsko in komunikacijsko infrastrukturo na kraju samem;
– trase komunalnih, energetskih, komunikacijskih objektov, vodov in naprav morajo biti medsebojno usklajene z upoštevanjem zadostnih medsebojnih odmikov in odmikov od ostalih naravnih in grajenih struktur;
– dopustne so delne in začasne ureditve, ki morajo biti v
skladu s programi upravljavcev infrastrukturnih vodov in morajo
biti izvedene tako, da jih bo možno vključiti v končno fazo ureditve posameznega infrastrukturnega voda po izdelavi idejnih
rešitev za to območje,
– obstoječe infrastrukturne vode, ki se nahajajo v območju, je dopustno zaščititi, prestavljati, obnavljati, dograjevati in
jim povečati zmogljivost v skladu s prostorskimi in okoljskimi
možnostmi ter ob upoštevanju veljavnih predpisov.
– za vse posege na območju državnih cest in v njenem
varovalnem pasu ter za posege, ki bi lahko negativno vplivali
na območje državne ceste, je treba v skladu z veljavno zakonodajo predhodno pridobiti mnenje oziroma soglasje upravljalca državne ceste k projektnim rešitvam (na podlagi ustrezne
projektne dokumentacije DGD oziroma PZI) še pred izdajo
gradbenega dovoljenja za posege in pred začetkom del na
obravnavanem območju prostorskega akta.
17. člen
(cestno omrežje)
(1) Dostop do enostanovanjskih stavb S1 in S3 je predviden s severovzhoda z javne ceste JP 883221. Dostop do enostanovanjske stavbe S2 je predviden z juga preko obstoječega
cestnega priključka na regionalno cesto R2-430, odsek 0277
Ložnica – Tepanje, v km 7,659 (desno v smeri stacionaže).
(2) Za dostop do večstanovanjskih stavb so predvidene
naslednje javne ceste:
– cesta 'a1' je severni del obstoječe javne poti JP 884191,
ki se ohranja;
– cesta 'a2' je južni del obstoječe javne poti JP 884191,
ki se kot javna pot ohranja v prvi fazi izvedbe in se preko obstoječega trokrakega križišča navezuje na regionalno cesto
R2-430, odsek Ložnica–Tepanje; po izgradnji ceste 'b' se cestni
priključek na regionalno cesto r2 ukine;
– cesta 'b' je predvideni južni del javne poti JP 884191, ki
se na jugu preko četrtega kraka krožnega križišča naveže na
obstoječi regionalni cest R2-430 in R3-686.
(3) Za napajanje večstanovanjskih stavb se v prvi fazi obstoječi cestni priključek javne poti JP 884191 na regionalno cesto R2-430 ohranja, po izvedbi navezave javne poti JP 884191
na krožno križišče pa se obstoječi cestni priključek ukine.
(4) Gradnja novega cestnega omrežja za napajanje večstanovanjskih stavb je predvidena v dveh fazah:
– 1. faza prometne ureditve:
– ohrani se obstoječe trokrako križišče javne poti JP
884191 in regionalne ceste R2-430,
– obstoječa javna pot JP 884191 se lahko rekonstruira
oziroma zagotovi rezervacija prostora na celotni trasi znotraj
območja SD ZN:
– južni odsek javne poti oziroma cesta 'a2' se razširi
na 5,00 m z enostransko bankino širine 0,75 m ter hodnikom za
pešce širine 1,50 m (rezervacija prostora za pločnik),
– severni odsek javne poti oziroma cesta 'a1' se razširi na 5,50 m z enostransko bankino širine 1,00 m ter hodnikom
za pešce širine 1,50 m,
– v južnem delu ceste 'a2' se uredi dovoz '1' do večstanovanjskih stavb, cesta je v 1. fazi ureditve enosmerna, izvoz
je preko dovoza 2,
– v severnem delu ceste 'a1' se uredi dovoz '2' do večstanovanjskih stavb,
– natančni profili cest se določijo v projektni dokumentaciji.
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– 2. faza – končna prometna ureditev:
– izgradi se cesta 'b', ki se na jugu naveže na četrti krak
krožnega križišča, vozišče je širine cca 6,00 m, ob vzhodnem
robu vozišča se uredi hodnik za pešce širine 1,60 m, enostranska bankina širine 1,00 m in zeleni pas širine cca 2,00 m,
– ukine se obstoječe trokrako križišče javne poti JP
884191 in regionalne ceste R2-430,
– uredi se novo trokrako križišče ceste 'a2' in ceste 'b',
– znotraj območja večstanovanjskih stavb se uredi nova
interna pot: na delu obojestranskega parkiranja je pot širine
2 x 3,00 m, kar omogoča dvosmerni promet, na delu enostranskega parkiranja pa širine 3,50 m, kar omogoča enosmerni promet,
– natančni profili cest se določijo v projektni dokumentaciji.
(5) Intervencijske poti so podrobneje opredeljene v
13. členu tega odloka.
18. člen
(parkirne površine)
(1) Parkiranje se zagotovi znotraj posamezne gradbene
parcele.
(2) Parkiranje na območju enostanovanjskih stavb se
uredi na dovozih predvidenih objektov.
(3) Za večstanovanjske stavbe se predvidi cca 111 parkirnih mest za osebna vozila. Zagotovi se ustrezno število parkirnih mest, rezerviranih za gibalno ovirane osebe. Natančno
število parkirnih mest bo določeno v projektni dokumentaciji.
(4) Vsa parkirišča so od zunanjega roba vozišča državne
ceste odmaknjena več kot 5,00 m.
19. člen
(vodovodno omrežje)
(1) Predvidena gradnja na obravnavanem območju se
nahaja v varovalnem pasu javnega vodovoda (DN 125 in
DN 90), v upravljanju Javnega komunalnega podjetja d.o.o.
Slovenske Konjice. Potrebna je prestavitev vodovodnih vodov
in vodomernega jaška z redukcijskim ventilom.
(2) Za oskrbo z vodo se za obravnavano območje dogradi nov vodovodni sistem, ki se na zahodni strani območja
priključi na javni vodovod PE 125, na vzhodni strani pa na javni
vodovod PE 90. Obstoječ javni vodovod DN 125, ki poteka
med predvidenimi objekti VS3 in VS4 ter VS1 in VS2 je v dotrajanem stanju. Predvidena je obnovitev oziroma zamenjava
z novo vodovodno cevjo materiala in tipa PE100 RC-P, 16 bar,
DN 125 mm. Obstoječa vodovodna cev PE DN 32 mm, ki poteka med predvidenimi enostanovanjskimi ter večstanovanjskimi
stavbami, se ukine in se nadomesti z novo vodovodno cevjo
materiala in tipa PE100 RC-P, 16 bar, DN 90 mm. Pod povoznimi površinami se predvidijo duktilne vodovodne cevi.
(3) Vsak enostanovanjski in večstanovanjski objekt mora
imeti svoj ločen hišni priključek, kateri mora biti opremljen z
zapornim ventilom. Jašek mora biti primerno odvodnjavan in
zaščiten proti zmrzovanju.
(4) Za zagotavljanje požarne varnosti so na območju
predvideni trije novi nadzemni hidranti. Na severni strani predvidenih enostanovanjskih hiš je predvidena postavitev novega
vodomernega jaška, bruto dimenzije 3,30 m x 2,50 m.
(5) V kolikor bo na območju v vodovodnem sistemu zaradi
tehničnih lastnosti vodovoda tlak prenizek oziroma previsok,
mora investitor na lastne stroške po pooblaščenem izvajalcu
vgraditi ustrezno armaturo za zmanjšanje oziroma povečanje
tlaka v objektu ter napravo ustrezno vzdrževati.
(6) Vodovodni priključek se brez predhodnega soglasja
upravljalca vodovoda ne sme izvesti ter prenesti v uporabo tretji
osebi za gospodinjsko uporabo vode ali za potrebe poslovne
dejavnosti.
(7) Upravljalec se zavezuje vzdrževati vodovodni priključek za razdalje 30 m od mesta priključitve na javni vodovod.
Stroški na ostalem delu vodovoda v primeru poškodb bremenijo investitorja.
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20. člen
(kanalizacijsko omrežje)

(1) Predmetna gradnja posega na območje aglomeracije
Tepanje št. 9954, zato se morajo novi objekti priključiti na javno
kanalizacijo.
(2) Za predvidene objekte se izdela nova interna, vodotesna kanalizacija v ločenem sistemu.
(3) Odpadne komunalne vode se priključijo na javni kanal
na jugovzhodnem delu obravnavanega območja, kateri je priključen na komunalno čistilno napravo Tepanje.
(4) Za predvideno večstanovanjsko ter enostanovanjsko
gradnjo se onesnažene meteorne vode iz povoznih površin in
parkirišč pred izpustom v javno meteorno kanalizacijo mehansko očistijo v lovilcu olj. Očiščene meteorne vode iz povoznih
površin in parkirišč ter neobremenjene strešne vode se vodijo
po novi meteorni interni kanalizaciji ustreznega premera v
primerno dimenzioniran zadrževalnik meteornih vod ter se na
jugozahodni strani območja odvodnjavajo v bližnji odprt jarek
skladno z vodnim soglasjem Direkcije RS za vode.
(5) Hišne priključke izdela izvajalec javne službe – Javno
komunalno podjetje d.o.o. Slovenske Konjice – na podlagi
soglasja za priključitev in ponudbenega predračuna ali lastnik
objekta v lastni režiji pod nadzorom izvajalca javne službe. Priklop hišnih priključkov na obstoječe jaške, vključno z izdelavo
odprtine v jašek, izvede izključno izvajalec javne službe.
(6) Pred priključitvijo posameznih objektov je potrebno
pridobiti soglasje za priključitev pri izvajalcu javne službe odvajanja in čiščenja odpadne vode.
(7) V primeru priključitve podkletenega objekta je investitor dolžan urediti odvajanje odpadne vode iz kleti na lastne
stroške.
(8) Projektna rešitev odvajanja in čiščenja padavinskih
in komunalnih odpadnih voda mora biti usklajena z Uredbo
o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list
RS, št. 98/15 in 76/17) in Uredbo o emisiji snovi in toplote pri
odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni
list RS, št. 64/12, 64/14 in 98/15).
(9) Na zahodni strani obstoječe JP 884191 potekata dva
odprta jarka. Jarka, vključno s prepusti, se za potrebe prestavitve obstoječe JP 884191 delno prestavita v odvisnosti od
prečnega profila ceste.
21. člen
(elektroenergetsko omrežje)
(1) Energija za napajanje predvidenih objektov je
na razpolago na nizkonapetostnih zbiralnicah obstoječe
TP TEPANJE 5 – cestna baza (točka A).
(2) Na obravnavanem območju predvidene gradnje so naslednji elektroenergetski vodi in objekti v lasti Elektro Maribor,
d.d., katere je potrebno upoštevati kot omejitveni faktor:
– daljnovod 20kV 1 (d-013 OE Slovenska Bistrica),
– kablovod 20kV RTP Slovenske Konjice – Tepanje (k-722
OE Slovenska Bistrica),
– kablovod RTP Tepanje 4 (k-366 OE Slovenska Bistrica),
– 0,4kV nizkonapetostno omrežje iz TP Tepanje 5 – cestna baza (t-652 OE Slovenska Bistrica),
– 0,4kV nizkonapetostno omrežje iz TP Tepanje 4 (t-366
OE Slovenska Bistrica).
(3) Moč predvidenih objektov je ocenjena na podlagi študije EIMV »Kriteriji načrtovanja NN omrežja«, št. študije 2400
in znaša cca 300kW.
(4) Ohrani se obstoječa prosto-stoječa omara PSO
LJUBIČ (točka B). Obstoječi dovodni NN kablovod se v točki E prereže in se s kabelsko spojko podaljša do naselja hiš
»OPLAST«, kar pa ni predmet tega načrta.
(5) Od TP TEPANJE 5 – cestna baza (točka A) se bo do
nove elektro razvodne omare PSO-R1 (točka F) položil nov
dovodni NN kablovod.
(6) Iz nove elektro razvodne omare PSO-R1 (točka F) se
bodo napajali:
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– obstoječa omara PSO LJUBIČ (točka B),
– merilna omara PMO-VS1, v objektu VS1,
– merilna omara PMO-VS2, v objektu VS2,
– merilna omara PMO-S1, objekt S1,
– merilna omara PMO-S2, objekt S2,
– merilna omara PMO-S3, objekt S3.
(7) Ohranijo se obstoječe prosto-stoječe omare
RM1+RP+RM (točka C), RM merilna omara za cestno razsvetljavo DRSI in za javno razsvetljavo občine, RP prižigališče
DRSI in RM1 prižigališče občine. Ohrani se obstoječi dovodni
NN kablovod, iz omare PSO LJUBIČ (točka B).
(8) Od TP TEPANJE 5 – cestna baza (točka A) se bo do
nove prosto-stoječe priključno merilne omare PSO-R2 (točka G), položil nov dovodni NN kablovod.
(9) Iz nove elektro razvodne omare PSO-R2 (točka G) se
bodo napajali:
– merilna omara PMO-VS3, v objektu VS3,
– merilna omara PMO-VS4, v objektu VS4,
– merilna omara PMO-VS5, v objektu VS5.
(10) Od točke D do točke E je potrebno odkopati obstoječi
SN 20kV kablovod in obstoječi NN 0,4kV kablovod ter ju prepoložiti v nov izkop, v katerem bosta nova NN 0,4kV kablovoda
za napajanje omar PSO-R1 (točka F) in PSO-R2 (točka G). Ob
soglasju upravljalca se lahko kabla v točki D in točki E prerežeta in se v novem izkopu položita nova kabla, ki se s kabelskimi
spojkami povežeta na odrezane dele.
(11) V točki E se postavi nov SN kabelski jašek EJ-1. V
točki B se postavi nov SN kabelski jašek EJ-2. Od točke E se
do točke B izvede podboj regionalne ceste.
(12) Od kabelskega jaška EJ-2 (točka B) se do kabelskega jaška EJ-5 (točka H) predvidi nova cevna kanalizacija. V
tej trasi se nahajata obstoječi SN 20kV kablovod in NN 0,4kV
kablovod, ki se morata oceviti in ob-betonirati.
(13) V področju SD ZN se med večstanovanjskimi objekti
VS1, VS2, VS3, V4 in VS5 izvede nova kabelska kanalizacija.
(14) V fazi nadaljnjega načrtovanja in pred pridobitvijo
gradbenih dovoljenj za predvidene objekte si mora investitor
pridobiti od Elektra Maribor, d.d. projektne pogoje in soglasja k
projektu. Pred priključitvijo objektov na distribucijsko omrežje si
mora investitor pridobiti soglasje za priključitev na distribucijsko
omrežje.
22. člen
(javna razsvetljava)
(1) V območju SD ZN se nahaja obstoječe merilno mesto
RM in prižigališče RP (točka C), merilno mesto DRSI, ki se napaja iz obstoječe elektro omare PSO LJUBIČ (točka B). Ohrani
se obstoječi dovodni kabel. V cestno razsvetljavo DRSI se ne
posega in ni predmet tega načrta.
(2) V območju SD ZN se nahaja obstoječe merilno mesto
RM in prižigališče RM1 (točka C), merilno mesto Občina, ki
se napaja iz obstoječe elektro omare PSO LJUBIČ (točka B).
Ohrani se obstoječi dovodni kabel. Ohrani se obstoječa priključna moč. Zaradi izgradnje nove uvozne ceste in pločnika
je potrebno demontirati in odstraniti 5 obstoječih kandelabrov.
Novi kandelabri in svetilke javne razsvetljave bodo v LED
izvedbi in priključeni v obstoječem prižigališču. Zaradi zamenjave obstoječih kandelabrov in montaže novih kandelabrov
se priključna moč prižigališča ne povečuje. Tip svetilk in višina
kandelabrov bodo obdelani v DGD in PZI načrtu cestne razsvetljave.
23. člen
(omrežje elektronskih komunikacij)
(1) Za predvideno območje se izvede TK kanalizacija, ki
omogoča priključitev objektov na TK omrežje. Pri vseh posegih
v prostor je potrebno upoštevati trase obstoječega TK. Vsaka
posamezna gradbena parcela ima predviden priključek na TK
omrežje, vsak večstanovanjski objekt ima predviden samostojni
priključek na TK omrežje.
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(2) Kabelska kanalizacija se projektira tako, da je možna
kasnejša dodatna inštalacija kablov z optičnimi vodniki ali mikrocevk in mikrokablov z optičnimi vodniki.
(3) Priklop na Telekom omrežje je predviden v obstoječem
Telekom jašku TK KJ-1, ki se nahaja južno od objekta, kar bo
obdelano v kasnejši projektni dokumentaciji.
(4) Za priklop novih priključkov na Telekom omrežje je
potrebno izgraditi novo TK kanalizacijo. Potrebna je izgradnja
novih TK kabelskih jaškov. Med novimi TK jaški je potrebno
pripraviti kabelsko kanalizacijo.
24. člen
(plinovodno omrežje)
(1) Na obravnavanem območju poteka obstoječe plinovodno omrežje, ki poteka vzdolž regionalne ceste R2-430.
(2) Za priključitev predvidenih stavb na obstoječe plinovodno omrežje se predvidi možno novo plinovodno omrežje
znotraj območja SD ZN, ki poteka v interni poti znotraj večstanovanjske soseske, razdeljeno je na dva kraka, eden poteka
proti jugu za napajanje večstanovanjskih stavb, drugi proti
severu za napajanje enostanovanjskih stavb.
(3) Vsaka posamezna gradbena parcela ima predviden
možen priključek na plinovodno omrežje.
(4) Navezava na obstoječe plinovodno omrežje je predvidena na južni strani območja, priključitev na javni plinovod
PE DN 90–110.
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VII. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA,
NARAVNIH VIROV IN OHRANJANJE NARAVE
27. člen
(varstvo zraka)
(1) Za zmanjševanje onesnaževanja zraka s prašnimi delci zaradi del v času gradnje in izpustov plinov gradbenih strojev
in transportnih vozil mora investitor zagotoviti, da izvajalec med
gradnjo izvaja naslednje ukrepe za varstvo zraka:
– preprečevanje prašenja z odkritih delov območja ureditve, prometnih in manipulativnih površin, vlaženje materialov,
nezaščitenih površin in dovoznih poti v vetrovnem in suhem
vremenu;
– preprečevanje raznosa materialov z gradbišč, primerna razporeditev in ureditev začasnih in drugih dovoznih poti
na gradbišče, redno čiščenje prometnih površin na območju
urejanja in javnih prometnih površin, ureditev čim krajših poti
za prevoze za potrebe ureditev in gradbišč ter sprotno rekultiviranje območij večjih posegov;
– upoštevanje emisijskih norm v skladu s predpisi, ki urejajo področje emisij pri začasnih gradbenih objektih, uporabljeni
gradbeni mehanizaciji in transportnih sredstvih.
(2) Za zmanjševanje emisij toplogrednih plinov se izvedejo naslednji ukrepi:
– kot energetski vir za oskrbo s toploto se uporabljajo
ekološko sprejemljiva goriva oziroma obnovljivi viri energije;
– gradnja novih objektov se izvede v skladu s predpisi, ki
urejajo učinkovito rabo energije v stavbah.

25. člen

28. člen

(ogrevanje in učinkovita raba energije)

(varstvo voda)

(1) Za ogrevanje predvidenih stavb se kot vir energije
predvideva plin ali obnovljivi viri energije – OVE (sončni kolektorji na stavbah, lesna biomasa) ali energija, proizvedena
na način učinkovite rabe energije (URE), skladno s sprejetimi
odloki občine, ki se nanašajo na učinkovito rabo energije in
varstvo zraka.
(2) Dopusti se namestitev fotonapetostnih modulov na
strehah stavb.
(3) Pri projektiranju in gradnji novih stavb se upošteva
normative in predpise, ki urejajo učinkovito rabo energije (URE)
in uporabo obnovljivih virov energije.

(1) Varstvo kakovosti voda se zagotavlja z gradnjo kanalizacijskega omrežja. Na območju predvidene prostorske
ureditve se uredi ločeni sistem odvajanja in čiščenja odpadnih
in padavinskih vod. Kanalizacijski sistem mora biti v celoti
načrtovan vodotesno.
(2) Pri načrtovanju, gradnji ter obratovanju in vzdrževanju
kanalizacije se upoštevajo predpisi, ki urejajo odvajanje komunalnih in padavinskih odpadnih voda.
(3) Pred izdajo gradbenega dovoljenja za posege, ki lahko
vplivajo na vodni režim ali stanje voda, se pridobi vodno soglasje pri pristojnem Ministrstvu za okolje in prostor.

VI. REŠITVE IN UKREPI ZA CELOSTNO OHRANJANJE
KULTURNE DEDIŠČINE
26. člen
(ukrepi za ohranjanje kulturne dediščine)
(1) Znotraj območja SD ZN je kot profana stavbna dediščina opredeljena Hiša Tepanje 5 iz druge polovice 19. stoletja,
ki pa v naravi ne stoji več. Odstranjena je bila pred pričetkom
postopka priprave SD ZN, kar je razvidno iz pridobljenega
geodetskega posnetka v grafični podlagi.
(2) Ob vseh posegih v zemeljske plasti velja obvezujoč splošni arheološki varstveni režim, ki najditelja, lastnika
zemljišča, investitorja ali odgovornega vodjo del ob odkritju
dediščine zavezuje, da najdbo zavaruje nepoškodovano na
mestu odkritja in o najdbi takoj obvesti krajevno pristojno
enoto Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, ki
situacijo dokumentira v skladu z določili arheološke stroke.
V primeru odkritja arheoloških ostalin, ki jim grozi nevarnost
poškodovanja ali uničenja, lahko pristojni organ to zemljišče
z izdajo odločbe določi za arheološko najdišče, dokler se
ne opravijo raziskave arheoloških ostalin oziroma se omeji
ali prepove gospodarska in druga raba zemljišča, ki ogroža
obstoj arheološke ostaline.

29. člen
(varstvo tal)
(1) Posegi v tla se izvedejo na način, da se prizadene čim
manj talne površine. Pri gradnjah je potrebno zavarovati plodno
zemljo pred uničenjem. Plodno zemljo, ki bo odstranjena pred
gradnjo, se ustrezno deponira in uporabi za ureditev zelenih
površin znotraj območja SD ZN.
(2) Pri gradnji se uporabljajo prevozna sredstva in gradbeni stroji, ki so tehnično brezhibni ter le takšne vrste materialov, za katere obstajajo dokazila o neškodljivosti za okolje. S
prometnih površin, gradbenih površin in odlagališč gradbenega
materiala se omeji in prepreči emisije prahu. S teh površin se
prepreči tudi odtekanje vode.
30. člen
(varstvo pred hrupom)
(1) Območje SD ZN je opredeljeno s III. stopnjo varstva
pred hrupom v skladu s predpisi o mejnih vrednostih kazalcev
hrupa v okolju, kjer je dopusten poseg v okolje, ki je lahko bolj
moteč zaradi povzročanja hrupa.
(2) Za zmanjšanje emisij hrupa med gradnjo se izvajajo
naslednji ukrepi:
– uporabljajo se delovne naprave in gradbeni stroji, ki
so izdelani v skladu z emisijskimi normami za hrup gradbenih
strojev po Pravilniku o emisiji hrupa strojev, ki se uporabljajo
na prostem;
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– transportne poti na območje ureditve potekajo izven
stanovanjskih območij;
– v primeru, da bi meritve hrupa v času gradnje pokazale preseganje dovoljenjih ravni hrupa, je potrebno zagotoviti
ustrezne dodatne zaščitne ukrepe, pri čemer imajo prednost
ukrepi zmanjšanja emisije hrupa – zmanjša se število strojev,
ki delujejo sočasno.
31. člen
(varstvo pred svetlobnim onesnaževanjem)
Javna in druga razsvetljava se uredi tako, da ne povzroča
svetlobnega onesnaževanja. Vse svetilke se izvedejo tako, da
je svetloba usmerjena izključno v tla.
32. člen
(ravnanje z odpadki)
(1) Vse objekti se morajo vključiti v sistem gospodarjenja
z odpadki skladno z občinskim odlokom.
(2) Komunalni odpadki se bodo zbirali v posodah za
odpadke, povzročitelji bodo zanje odgovarjali predpisane obveznosti (ločeno zbiranje odpadkov in predaja pooblaščenim
zbiralcem).
(3) Posode za odpadke se postavi na ekološko tehnično
brezhiben prostor. Ureditev odjemnega mesta mora ustrezati
sanitarno-tehničnim predpisom, vključno z vizualno ter mehansko zaščito proti vetru. Lokacija, kjer se odpadki zbirajo, se
uredi tako, da je dostopna vozilom za odvoz odpadkov.
(4) Z morebitnimi posebnimi odpadki je potrebno ravnati
v skladu z veljavno zakonodajo.
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(6) Pri načrtovanju, odvajanja in čiščenju odpadnih voda
se upoštevajo predpisi, ki urejajo odvajanje komunalnih in padavinskih odpadnih voda.
35. člen
(erozijska, plazljiva in plazovita ogroženost)
(1) Območje SD ZN ni erozivno in plazovito ogroženo. Pri
načrtovanju objektov se upošteva pogoje geološkega poročila.
(2) Za vsak objekt, ki je skladno s predpisi, ki urejajo vrste
objektov glede na zahtevnost, opredeljen kot zahtevni ali manj
zahtevni objekt, je potrebno predhodno pridobiti in upoštevati
geološko-geotehnične pogoje za gradnjo.
(3) Izdelano je Geotehnično poročilo o pogojih temeljenja
večstanovanjskih objektov v stanovanjskem naselju Tepanje (izdelal Geoten, Geotehnično načrtovanje d.o.o. Maribor, oktobra
2018), ki predpisuje, naj se temeljenje vsake posamezne stavbe
izvede na enem nivoju, na AB temeljni plošči ali povezanih AB
pasovnih temeljih. Izvede naj se nasip na izkopana in utrjena tla
gradbene jame, v debellini do 50 cm, ki se utrdi do trdnosti vsaj
50 MPa. Na nasip se izvede podložni beton debeline 10 cm in
hidroizolacija. Debelina AB plošče naj bo nad 30 cm.
36. člen
(varstvo pred potresom)
Obravnavano območje spada v VII. stopnjo potresne
ogroženosti po EMS. Pri načrtovanju objektov je potrebno upoštevati določila predpisov, ki urejajo potresno odporno gradnjo.
Upošteva se projektni pospešek tal v (g) 0.125.
37. člen

33. člen

(varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami)

(ohranjanje narave)

Na območju OPPN ni objektov za potrebe obrambe.

(1) Na območju SD ZN ni naravnih vrednot ali zavarovanih območij z naravovarstvenim statusom.
(2) Pri predvidenih zasaditvah je treba upoštevati izključno avtohtone drevesne in grmovne vrste s prevladujočimi listavci, ki so rastišču v tem območju primerni.
(3) Površine, namenjene zelenim površinam, ki bodo v
času gradnje razgaljene, je potrebno ponovno zatraviti oziroma
zasaditi.
VIII. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO
TER VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI
NESREČAMI, VARSTVO PRED POŽAROM
34. člen
(varstvo pred poplavo)
(1) Območje SD ZN se ne nahaja na erozijskem, plazljivem in poplavnem območju.
(2) Zadrževanje meteornih voda z območja večstanovanjskih stavb je predvideno s zadrževalnim bazenom pred izpustom v obstoječi jarek v jugozahodnem delu območja SD ZN.
(3) Kanalizacijski sistem mora biti v celoti načrtovan vodotesno ter v ločeni izvedbi za odvajanje komunalnih odpadnih
in prečiščenih padavinskih vod. Vse odpadne vode morajo biti
obvezno priključene na javni kanalizacijski sistem, ki se zaključi
na komunalni čistilni napravi.
(4) Projektna rešitev odvajanja in čiščenja padavinskih
in komunalnih odpadnih voda mora biti usklajena s predpisi
o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode in o emisiji
snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno
kanalizacijo.
(5) V primeru ogrevanja objekta s toplotno črpalko vodavoda, kjer je kot toplotni vir podtalna voda, ali z geosondo,
kjer je toplotni vir zemlja preko vertikalne zemeljske sonde, za
kar je treba izvesti vrtino, si mora investitor pridobiti ustrezna
dovoljenja in soglasja.

38. člen
(varstvo pred požarom)
(1) Požarna varnost se zagotovi z dovozi za intervencijska
vozila po obstoječem in predvidenem omrežju cest. Varen umik
se zagotovi na zunanje zelene in kmetijske površine.
(2) Voda za gašenje požarov se zagotovi iz načrtovanega
vodovodnega in hidrantnega omrežja. Hidrantno omrežje se
načrtuje skladno s predpisi, ki urejajo gradnjo hidrantnega
omrežja.
(3) Požarno varstvo vseh objektov na območju urejanja
mora biti urejeno v skladu z veljavnimi požarno-varstvenimi
predpisi. Širitev požara na sosednje stavbe je preprečena z
medsebojno minimalno razdaljo, ki znaša najmanj 13.50 m
(razdalja med stavbami).
(4) Zunanje stene in strehe stavb se načrtuje in gradi
tako, da se izpolni zahteve glede požarne varnosti v stavbah
z namenom preprečitve širjenja požara na sosednje objekte in
ob upoštevanju odmika prepreči širjenje požara na sosednje
parcele.
39. člen
(razlitje nevarnih snovi)
Na zunanjih površinah v območju SD ZN ni pričakovati
razlitja nevarnih snovi.
IX. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE
40. člen
(etapnost)
(1) Načrtovane prostorske ureditve se lahko izvajajo etapno po posameznih objektih. Za vsako etapo gradnje je treba
zagotoviti pripadajočo prometno, komunalno in energetsko infrastrukturo ter zunanjo ureditev, pri čemer je potrebno upoštevati tudi potrebne odstranitve in prestavitve. Posamezna etapa
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ne sme onemogočati ali spreminjati skupne končne zasnove
prometne, komunalne in energetske infrastrukture ter zunanjih
ureditev.
(2) Gradnja notranje mreže gospodarske infrastrukture
lahko poteka v fazah.
X. DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE ZA IZVAJANJE
41. člen
(obveznosti investitorjev in izvajalcev)
Za zagotavljanje varnosti in kakovosti bivalnega okolja
med gradnjo in po njej imajo investitor in izvajalci naslednje
obveznosti:
– morebitne poškodbe okoliških objektov, infrastrukture
in naprav, nastale zaradi gradnje, mora investitor sanirati na
svoje stroške;
– pred začetkom del morajo izvajalci obvestiti upravljavce prometne, komunalne, energetske in komunikacijske infrastrukture ter skupno z njimi zakoličiti in zaščititi obstoječe
infrastrukturne vode;
– zagotoviti ustrezno odvijanje motornega in peš prometa
po obstoječem omrežju cest in poti,
– sanirati oziroma povrniti v prvotno stanje vse poti in ceste, ki bodo zaradi uporabe v času gradnje objekta prekinjene
ali poškodovane;
– v času gradnje zagotoviti nemoteno komunalno in energetsko oskrbo objektov preko obstoječih infrastrukturnih omrežij, objektov in naprav;
– v času gradnje zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe in organizacijo gradbišča, da bo preprečeno onesnaženje
okolja in voda, ki bi nastalo zaradi transporta, skladiščenja
in uporabe tekočih goriv in drugih škodljivih snovi oziroma v
primeru nezgode;
– vsi navedeni ukrepi se morajo izvajati v skladu s smernicami za načrtovanje pristojnih nosilcev urejanja prostora, na
podlagi gradbenega dovoljenja ter ob upoštevanju veljavne
zakonodaje.
42. člen
(merila in pogoji za parcelacijo)
(1) Predvidenim večstanovanjskim stavbam je opredeljena ena skupna gradbena parcela, ki se lahko razdeli na
posamezne gradbene parcele stavb.
(2) Predvidenim enostanovanjskim stavbam so opredeljene posamezne gradbene parcele.
(3) Možna so tudi manjša odstopanja od predvidene parcelacije, vendar le-ta v nobenem primeru ne smejo ovirati
izgradnje prometnega omrežja ter izgradnje načrtovanih stavb.
XI. VELIKOST DOPUSTNIH ODSTOPANJ
OD FUNKCIONALNIH, OBLIKOVALSKIH
IN TEHNIČNIH REŠITEV
43. člen
(dopustna odstopanja)
(1) Dopustna so odstopanja od tehničnih rešitev, določenih s tem odlokom:
– spremembe tlorisnih gabaritov večstanovanjskih stavb
do +10 %, z obveznim upoštevanjem potrebnih odmikov med
objekti, ob upoštevanju pogojev požarne varnosti, osenčenja in
odmikov od gospodarske javne infrastrukture, tlorisni gabariti
so lahko manjši,
– dopusti se izvedba zunanjih atrijev v pritličnem delu
večstanovanjskih stavb, dopustna je izvedba balkonov, stopnišč, nadstreškov nad vhodi, ipd., ki lahko osnovni tlorisni
gabarit presegajo do 2.50 m na vsako stran, ob upoštevanju
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pogojev požarne varnosti, osenčenja, pri umeščanju balkonov
se prostor med stavbama VS3 in VS4 oziroma VS1 in VS2 ne
sme zmanjšati,
– v pritličju večstanovanjskih stavb se dopusti umestitev
vrtca, dopusti se, da se del zelenih površin nameni za potrebe
vrtca,
– spremembe tlorisnih gabaritov enostanovanjskih stavb
z nadstreškom ali garažo +2,50 m, z upoštevanjem minimalnih
odmikov od zemljiških parcelnih mej in odmikov od gospodarske javne infrastrukture, tlorisni gabariti so lahko manjši,
– pri povečanju tlorisnih gabaritov se ne sme zmanjševati
v SD ZN določenih odmikov od parcelnih mej in odmikov od
vodov gospodarske javne infrastrukture skladno z veljavno
zakonodajo,
– sprememba kote pritličij stavb glede na projekt zunanje
ureditve,
– ob cesti a1 in a2 je predviden hodnik za pešce, ki je
zasnovan kot rezervacija prostora, dopusti se možnost parcelacije poti in cest,
– odstopanja od ureditev prometnega, komunalnega, energetskega in komunikacijskega omrežja na območju
SD ZN na podlagi ustrezne projektne dokumentacije, če se pri
nadaljnjem preučevanju prometnih, tehnoloških, hidroloških,
geomehanskih in drugih razmer poiščejo tehnične rešitve, ki
so primernejše s prometno tehničnega, tehnološkega in oblikovalskega vidika ali če to pogojujejo primernejši obratovalni
parametri, ekonomsko primernejša investicijska vlaganja. Spremembe se uskladijo z upravljavci posamezne gospodarske
javne infrastrukture,
– dopusti se začasni priklop treh enostanovanjskih stavb
na obstoječ mešan kanal za odvajanje meteornih in fekalnih
vod s povoznih površin, parkirišč ter streh objektov; jašek
obstoječe mešane kanalizacije, kjer je možno izvesti začasni
priklop, se nahaja na parc. št. 1511 k.o. Tepanje; po izvedbi
predvidene kanalizacije se meteorne in fekalne vode enostanovanjskih objektov odvajajo skladno z določili 20. člena tega
odloka,
– dopusti se izvedba dodatnih parkirnih površin v sklopu
gradbene parcele večstanovanjskih stavb,
– dopusti se drugačna izvedba trase in širine pešpoti in
povezav med večstanovanjskimi stavbami skladno s projektno
dokumentacijo,
– vhodi v stavbe se določijo v projektni dokumentaciji.
(2) Odstopanja so dopustna, če ne spreminjajo vsebinskega koncepta SD ZN in arhitekturne zasnove ter ne poslabšujejo prostorskih in okoljskih razmer.
XII. USMERITVE ZA DOLOČITEV MERIL IN POGOJEV
PO PRENEHANJU VELJAVNOSTI SPREMEMB
IN DOPOLNITEV ZN
44. člen
(prenehanje veljavnosti sprememb in dopolnitev ZN)
Po prenehanju veljavnosti sprememb in dopolnitev
ZN (ko se spremembe in dopolnitve realizira v celoti) se
opredelijo ustrezne enote urejanja prostora s podrobnejšimi
prostorskimi izvedbenimi pogoji, ki se vključijo v občinski
prostorski načrt.
XIII. KONČNE DOLOČBE
45. člen
(seznanitev javnosti)
Dokumentacija iz 1. člena tega odloka je stalno na vpogled pri pristojnih službah Občine Slovenske Konjice in na
Upravni enoti Slovenske Konjice.
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46. člen
(nadzor)

Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne
republiške in občinske inšpekcijske službe.
47. člen
(prenehanje veljavnosti prostorskih aktov)
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati določila Odloka o Zazidalnem načrtu Tepanje (Uradni list SRS,
št. 10/79, 1/86, 46/86 in Uradni list RS, št. 53/92, 54/98, 41/99,
46/10, 59/01, 37/11, 95/12) znotraj območja SD ZN.
48. člen
(veljavnost odloka)
Odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 350-0010/2018(131)
Slovenske Konjice, dne 2. julija 2020
Župan
Občine Slovenske Konjice
Darko Ratajc

1969.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Glasbena šola Slovenske Konjice

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91, 45/94 – odl. US, 8/96, 18/98 – odl. US, 36/00 –
ZPDZC, 127/06 – ZJZP), 7. člena Zakona o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07
– uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr.,
65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15,
46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno
besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO,
11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18 in 61/20 – ZIUZEOP-A),16. člena
Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 87/15,
12/16 – popravek in 69/17), 17. člena Statuta Občine Vitanje
(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 49/17 in 4/19), 19. člena Statuta Občine Zreče (Uradno glasilo slovenskih občin,
št. 1/16 in 26/18) so Občinski svet Občine Slovenske Konjice
na 12. redni seji dne 2. 7. 2020, Občinski svet Občine Vitanje
na 10. redni seji dne 18. 6. 2020, Občinski svet Občine Zreče
na 8. redni seji dne 17. 6. 2020 sprejeli

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Glasbena šola Slovenske Konjice
1. člen
(1) V 2. členu Odloka o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Glasbena šola Slovenske Konjice
(Uradni list RS, št. 13/97, 57/03, 53/08 in 57/10) se spremenita
drugi in tretji odstavek, ki se po novem glasita:
»(2) Sedež zavoda: Slovenske Konjice, Tattenbachova
ulica 1a.
(3) V sestavo zavoda sodijo tudi dislocirani oddelki, in
sicer:
– Slovenske Konjice, na lokaciji Trebnik, Grajska ulica 4,
Slovenske Konjice,
– Vitanje, na lokaciji OŠ Vitanje, Doliška cesta 1, Vitanje,
– Zreče, na lokaciji OŠ Zreče, Šolska cesta 3, Zreče,
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– Zreče, na lokaciji pod Večnamensko dvorano, Cesta na
Roglo 15, Zreče.«
(2) Črta se četrti odstavek 2. člena.
2. člen
V 3. členu se črta tretji odstavek.
Črta se 7. člen.

3. člen

4. člen
Spremeni se prvi odstavek 11. člena, ki se po novem
glasi:
»(1) Dejavnost zavoda je:
J/58.190 – drugo založništvo,
J/59.200 – snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij
J/63.110 – obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti,
J/63.120 – obratovanje spletnih portalov,
L/68.200 – oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih
nepremičnin,
N/77.290 – dajanje drugih izdelkov za široko rabo v najem
in zakup,
N/82.190 – fotokopiranje, priprava dokumentov in druge
posamične pisarniške dejavnosti,
N/82.300 – organiziranje razstav, sejmov in srečanj,
P/85.520 – izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti,
P/85.590 – drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje,
P/85.600 – pomožne dejavnosti za izobraževanje,
R/90.010 – umetniško uprizarjanje,
R/90.020 – spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje,
R/90.030 – umetniško ustvarjanje,
R/90.040 – obratovanje objektov za kulturne prireditve,
R/91.011 – dejavnost knjižnic.
R/93.299 – drugje nerazvrščene dejavnosti za prosti čas.«
5. člen
Spremeni se prvi odstavek 13. člena, ki se po novem
glasi:
»(1) Zavod opravlja osnovno glasbeno in plesno izobraževanje za učence v oddelkih, skupinah in individualno.«
6. člen
V drugi odstavek 19. člena se doda stavek: »Mandat
ravnatelja traja pet let.«
7. člen
Spremeni se drugi odstavek 20. člena, ki se po novem
glasi:
»(2) Če v osmih dneh po prenehanju mandata ravnatelju
svet javne šole ne imenuje niti ravnatelja niti vršilca dolžnosti
ravnatelja, imenuje vršilca dolžnosti ravnatelja v naslednjih
osmih dneh minister.«
8. člen
V 31. členu se črta prvi odstavek. Dosedanji drugi odstavek postane prvi. Spremeni se besedilo dosedanjega tretjega
odstavka, ki postane drugi odstavek in se po novem glasi:
»(2) Sistemizacijo delovnih mest določi na podlagi normativov in standardov ravnatelj v soglasju s pristojnim ministrstvom.«
9. člen
V 34. členu se v drugem odstavku za besedo »zavod«
črta beseda »lahko«.
10. člen
V 39. členu se črta drugi odstavek.
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11. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-0003/2020-1(160)
Slovenske Konjice, dne 2. julija 2020
Župan
Občine Slovenske Konjice
Darko Ratajc

Št.

Št. 0070-0007/2019
Zreče, dne 17. julija 2020
Župan
Občine Zreče
mag. Boris Podvršnik

1970.

Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene
storitve pomoč družini na domu

Na podlagi 43., 99. in 101. člena Zakona o socialnem
varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo,
23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS,
57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17,
21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA-A in 28/19), 38. člena Pravilnika
o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev
(Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09 in 6/12) ter
16. člena Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS,
št. 87/15, 12/16 – popravek in 69/17) je Občinski svet Občine
Slovenske Konjice na 12. redni seji dne 2. 7. 2020 sprejel

SKLEP
o soglasju k ceni socialno varstvene storitve
pomoč družini na domu
1. člen
Občinski svet Občine Slovenske Konjice daje soglasje k
ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v višini
18,84 EUR na efektivno uro.
2. člen
Subvencija občine k polni ceni storitve znaša 13,61 EUR
na efektivno uro. Ob upoštevanju subvencije Občine Slovenske Konjice znaša končna cena za uporabnika 5,23 EUR na
efektivno uro.
3. člen
(1) Cena ure socialno varstvene storitve pomoč družini
na domu, opravljene na nedeljo znaša 25,04 EUR na efektivno uro, subvencija občine znaša 19,06 EUR na efektivno uro,
končna cena za uporabnika znaša 5,98 EUR.
(2) Cena ure socialno varstvene storitve pomoč družini
na domu, opravljene na praznik znaša 28,10 EUR na efektivno uro, subvencija občine znaša 21,39 EUR na efektivno uro,
končna cena za uporabnika znaša 6,71 EUR.
4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 8. 2020 dalje.
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Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu
št. 122-0031/2019-2 (128) z dne 25. 4. 2019 (Uradni list RS,
št. 26/19).
Št. 122-0036/2020-2(161)
Slovenske Konjice, dne 2. julija 2020
Župan
Občine Slovenske Konjice
Darko Ratajc

Št. 900-0004/2020-08
Vitanje, dne 18. junija 2020
Župan
Občine Vitanje
Slavko Vetrih
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1971.

Sklep o začetku priprave sprememb
in dopolnitev Odloka o sprejetju lokacijskega
načrta Podjetniško obrtna cona Pod goro II
(ID 1725)

Na podlagi 119. člena in v povezavi s 110. členom ter
268. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS,
št. 61/17) in 28. člena Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 87/15, 12/16 – popravek in 69/17) je župan
Občine Slovenske Konjice dne 7. 7. 2020 sprejel

SKLEP
o začetku priprave sprememb in dopolnitev
Odloka o sprejetju lokacijskega načrta
Podjetniško obrtna cona Pod goro II (ID 1725)
1. člen
(potrditev izhodišč)
S tem sklepom župan Občine Slovenske Konjice določa
postopek priprave sprememb in dopolnitev Odloka o sprejetju lokacijskega načrta Podjetniško obrtna cona Pod goro II
(Uradni list RS, št. 62/07, spremembe in dopolnitve Uradni list
RS, št. 75/10 in 63/16) – v nadaljevanju: Odlok o SD OLN in
potrjuje izhodišča za pripravo SD OLN, ki jih je izdelala družba
IBIS d.o.o. pod številko projekta 9/2020-SID OLN, v mesecu
juniju 2020.
2. člen
(območje in predmet načrtovanja)
Območje SD OLN se nanaša na parcele številka 1924,
944/13, 945/19 vse k. o. 1115 Slovenske Konjice. V skladu z
določili OPN Občine Slovenske Konjice, se območje OLN nahaja znotraj EUP UN1/126, s podrobnejšo namensko rabo CU
in znotraj EUP UN1/055-del, s podrobnejšo namensko rabo IG.
Meja veljavnega OLN se s predlaganimi SD OLN ne spreminja, prav tako ne potek predvidene infrastrukture. Predvidene
SD OLN ne spreminjajo namenske rabe zemljišč na obravnavanem območju. Predvidene so manjše vsebinske spremembe
posameznih členov in grafike Odloka o OLN za področje, ki
sovpada z EUP UN1/126, s podrobnejšo namensko rabo CU.
Pobudo za SD OLN je podal investitor, ki je lastnik stanovanjskega objekta na pripadajočih parcelah številka 1924,
944/13, 945/19 vse k. o. 1115 Slovenske Konjice. V veljavnem
občinskem lokacijskem načrtu (OLN) je načrtovana ohranitev
stanovanjske gradnje.
Načrtovana je SD OLN v smislu, da se omogoča stanovanjska in poslovna gradnja oziroma dejavnost na območju
parc. št. 1924, 944/13 in 945/19 vse k.o. 1115 – Slovenske
Konjice in dovoli sprememba namembnosti v poslovni objekt z
možnostjo dozidave in rekonstrukcije objekta, vključno z zunanjo ureditvijo, ki bo omogočala širšo uporabo stavbe, skladno
s potrebami investitorja.
Zaradi dopolnitve OLN se vplivi nameravane gradnje na
okolje ne bodo povečali, saj se območje SD nahaja in navezuje
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na že okoliško obstoječo podjetniško cono. Nameravana gradnja ne bo poslabšala bivalnih in delovnih razmer na območju,
tehnične značilnosti gradnje se ne bodo spremenile.
3. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)
SD OLN se bodo pripravile na podlagi pobude investitorja
in izhodišč za pripravo SD OLN. Izhodišča za pripravo SD OLN,
ki se s tem sklepom potrdijo, je izdelala družba IBIS d.o.o. pod
številko projekta 9/2020-SID OLN, v mesecu juniju 2020 in
bodo sestavni del Odloka o SD OLN.
Pripravo vseh strokovnih rešitev, ki bodo izhajale iz zahtev
pristojnih nosilcev urejanja prostora ter izvedbo CPVO, v kolikor bo potrebna, zagotovi pobudnik SD OLN oziroma investitor.
4. člen
(vrsta postopka za pripravo SD OLN)
Za potek priprave in sprejema Odloka o SD OLN bo
upoštevan redni postopek priprave prostorskega načrta, določenega z veljavnim Zakonom o urejanju prostora (ZUreP-2).
5. člen
(roki za pripravo sprememb in dopolnitev OLN in njegovih
posameznih faz)
S tem sklepom se določijo naslednji okvirni roki priprave
Odloka o SD OLN:
– Priprava in objava sklepa v Uradnem listu RS julij 2020
– Javna objava sklepa v prostorskem informacijskem
sistemu in obvestilo o novem postopku preveritve celovite
presoje vplivov na okolje ter določitev ministrstva, pristojnega
za okolje ali je za SD OLN treba izvesti celovito presojo vplivov
na okolje 21 dni
– Priprava osnutka odloka SD OLN 20 dni
– Nosilci urejanja prostora, ki sodelujejo pri celoviti presoji
vplivov na okolje, v kolikor bo ta potrebna, podajo mnenje o
sprejemljivosti vplivov izvedbe SD OLN na okolje 30 dni
– MOP poda mnenje ali je OP ustrezno 21 dni
– Pridobitev smernic nosilcev urejanja prostora
– Izdelava dopolnjenega osnutka odloka o SD OLN 10 dni
– Naznanilo javne razgrnitve in javne obravnave 7 dni
pred pričetkom javne razgrnitve
– Javna razgrnitev in javna obravnava z evidentiranjem
vseh pisnih pripomb 30 dni
– Proučitev pripomb in predlogov iz javne razgrnitve in
javne obravnave 10 dni
– Priprava stališč do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve in javne obravnave 7 dni po zaključku javne obravnave
– Izdelava predloga odloka za pridobitev mnenj SD OLN
20 dni
– Objava predloga odloka o SD OLN in poziv NUP, da
podajo mnenja 30 dni
– Ministrstvo, pristojno za okolje, ugotovi, ali so vplivi
izvedbe predloga SD OLN na okolje sprejemljivi v skladu s
področja varstva okolja, če je bilo za to potrebno izvesti celovito
presojo vlivov na okolje 30 dni
– Izdelava usklajenega predloga odloka 20 dni
– Sprejem in objava odloka v Uradnem listu RS julij 2021.
Predvideni roki se zaradi nepredvidenih zahtev in pogojev
v postopku lahko tudi spremenijo, saj pripravljavec akta na to
ne more imeti nikakršnega vpliva.
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6. člen
(nosilci urejanja prostora, ki bodo pozvani za podajo
smernic in mnenj)
Nosilci urejanja prostora, ki dajo smernice in mnenja na
SD OLN:
1. Ministrstvo za obrambo RS, Uprava RS za zaščito in
reševanje, Vojkova 61, Ljubljana
2. Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino,
Maistrova ulica 10, Ljubljana
3. Ministrstvo za okolje in prostor RS, Direktorat za okolje,
Sektor za strateško presojo vplivov na okolje, Dunajska 48,
Ljubljana
4. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje,
Vojkova 1b, Ljubljana
5. Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za
vode, Urad za upravljanje z vodami, Sektor območja Drava,
Krekova 17, Maribor
6. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor,
graditev in stanovanja, Dunajska c. 21, Ljubljana
7. Elektro Maribor d.d., Vetrinjska ulica 2, Maribor
8. Petrol d.d., Dunajska c. 50, Ljubljana
9. Telekom Slovenije d.d., Lava 1, Celje
10. T-2 d.o.o., Verovškova 64a, Ljubljana
11. Javno komunalno podjetje d.o.o., Slovenske Konjice,
Celjska c. 3, Slovenske Konjice
12. Občina Slovenske Konjice, Stari trg 29, Slovenske
Konjice
Z javno objavo sklepa v prostorskem informacijskem sistemu bodo obveščeni o objavi državni nosilci urejanja prostora,
ki sodelujejo pri celoviti presoji vplivov na okolje, da podajo
mnenje o verjetnosti pomembnejših vplivov SD OLN na okolje.
V predhodnih postopkih sprejemanja in spreminjanja predmetnega prostorskega akta, se postopek CPVO ni izvajal.
7. člen
(načrt vključevanja javnosti)
Po predhodni seznanitvi mejašev z izhodišči SD OLN, bo
javnost vključena v času javne razgrnitve in javne obravnave.
8. člen
(seznam podatkov in strokovnih podlag ter obveznosti
udeležencev pri pripravi SD OLN)
Za pripravo SD OLN se uporabijo podlage veljavnega
OLN in strokovne podlage za spremembe in dopolnitve OLN,
ki jih je izdelala družba IBIS d.o.o. pod številko projekta 9/2020SID OLN, v mesecu juniju 2020. Obveznosti udeležencev ostajajo nespremenjene. Izdelavo SD OLN bo financiral investitor.
9. člen
(začetek veljavnosti sklepa)
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije,
na svetovnem spletu ter se objavi na prostorskem informacijskem sistemu. Sklep začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 350-0007/2020
Slovenske Konjice, dne 7. julija 2020
Župan
Občine Slovenske Konjice
Darko Ratajc
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ŠMARTNO PRI LITIJI
1972.

Odlok o spremembah in dopolnitvah
Odloka o izvedbenem delu občinskega
prostorskega načrta Občine Šmartno pri Litiji
(sprememba št. 3)

Na podlagi 52. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO 1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12 – ZPNačrt-B,
57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13, 76/14 – odl. US in 14/15),
Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega prostorskega načrta ter pogojih za določitev območij sanacij razpršene gradnje in območij za razvoj in širitev naselij (Uradni
list RS, št. 99/07) in 14. člena Statuta Občine Šmartno pri Litiji
(Uradni list RS, št. 70/18) je Občinski svet Občine Šmartno pri
Litiji na 3. izredni seji dne 1. 7. 2020 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o izvedbenem delu občinskega prostorskega
načrta Občine Šmartno pri Litiji
(sprememba št. 3)
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
(predmet sprememb in dopolnitev Občinskega
prostorskega načrta)
S tem odlokom se sprejme spremembe in dopolnitve Odloka o izvedbenem delu občinskega prostorskega načrta Občine
Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 38/13, 67/14, 29/15 – obvezna
razlaga, 97/15 – obvezna razlaga, 69/2016 – tehn. popr. in 53/17).
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II. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE TEKSTUALNEGA
DELA ODLOKA
2. člen
V drugem odstavku 4. člena se nadomesti besedilo
»ŠM_1« z novim, ki se glasi: »ŠM-1«.
3. člen
Spremeni se tretji odstavek 8. člena, tako da se na
novo glasi: »Dozidava oziroma nadzidava objekta je izvedba gradbenih in drugih del, kadar se k obstoječemu objektu
dozida ali nadzida nov del objekta do največ 50 % obstoječe
BEP objekta. Dozidava ali nadzidava večja od 50 % obstoječe BEP oziroma dozidava ali nadzidava z drugo namembnostjo, kakor jo ima osnovni objekt, pomeni novogradnjo
objekta. Dozidan oziroma nadzidan del objekta je potrebno
priključiti na komunalno infrastrukturo preko obstoječih priključkov objekta.«
4. člen
(1) V prvem odstavku 11. člena se nadomesti besedilo
»od meje parcel« z novim, ki se glasi: »med objekti«.
(2) Tretji odstavek 11. člena se v celoti nadomesti z novim,
ki se glasi: »Če so odmiki stavb manjši od zgoraj določenih,
je treba predložiti pisno soglasje lastnikov sosednjih parcel.«.
5. člen
V 13. členu preglednice 3 v vrstici »IG – gospodarske
cone« se nadomesti »FZ (faktor zazidanosti)« z novim, ki se
glasi: »0,8«.
6. člen
(1) V 14. členu se v celoti nadomesti »Preglednica 4: Tip
zazidave AE« z novo, ki se glasi:

»
Oznaka tipa objekta
Tip objekta oziroma
zazidave
Opis tipa objekta
oziroma zazidave
Oblikovanje strehe

AE
nizki prostostoječi objekti
– stanovanjska prostostoječa stavba, ki se z nobeno stranico ne stika s sosednjimi stavbami, višinski
gabarit do P+1+M oziroma v primeru nagnjenega terena relativna višina slemena novega objekta ne
sme presegati relativne višine slemena sosednjih obstoječih objektov iste namembnosti premaknjene
vzporedno s potekom terena.
Strehe in strešne kritine (nakloni, material, sleme). Barve naj se uskladijo s prevladujočim tipom v
enoti urejanja prostora. V primeru namernega kontrasta je potrebno drugačno obliko arhitekturno
strokovno utemeljiti.
Minimalno 60 % manj zahtevnega objekta mora biti prekrito z dvokapno streho enakega naklona kot je
značilen za enoto urejanja prostora v kateri se gradi, preostali del je lahko prekrit praviloma z ravno ali
izjemoma drugače oblikovano streho. Streha prizidkov mora biti prekrita z dvokapno streho enakega
naklona kot osnovni objekt oziroma z ravno streho. Dovoljeni so strešna okna, dvokapne frčade z
enakim naklonom kot osnovna streha, čopi, kjer so avtohtoni oziroma prevladujoči.
Ta določila ne veljajo na območjih naselbinske dediščine. Na teh območjih je za oblikovanje streh
potrebno pridobiti kulturnovarstveno soglasje.
«.

(2) V 14. členu se v preglednici z naslovom: »Preglednica 8: Tip zazidave C« v vrstici z naslovom »Opis tipa objekta
oziroma zazidave« nadomesti alineja, ki se glasi: »– višinski
gabarit: do 2 etaži (P+1), oziroma, da višina predvidene stavbe
ne presega višine sosednjih stavb;« z novo, ki se glasi: »– višinski gabarit: do 2 etaži (P+1), oziroma v primeru nagnjenega
terena relativna višina slemena novega objekta ne sme presegati relativne višine slemena sosednjih obstoječih objektov
iste namembnosti premakne vzporedno s potekom terena;«.
(3) V 14. členu se v preglednici z naslovom: »Preglednica 8: Tip zazidave C« v vrstici z naslovom »Opis tipa objekta
oziroma zazidave« doda nova alineja, ki se glasi: »– največja
dovoljena bruto etažna površina za zidanice (CC-SI 12713)
do 60 m2.«.

(4) V 14. členu se v preglednici z naslovom:
»Preglednica 8: Tip zazidave C« v prvi alineja v vrstici z
naslovom »Oblikovanje strehe« nadomesti besedilo »30°« z
novim, ki se glasi »25°«.
(5) V 14. členu se v preglednici z naslovom: »Preglednica 9:
Tip zazidave CV« se na koncu druge alineja v vrstici z naslovom »Opis tipa objekta oziroma zazidave« doda besedilo, ki se
glasi: », največja dovoljena bruto etažna površina za zidanice
(CC-SI 12713) do 60 m2,«.
(6) V 14. členu se v preglednici z naslovom:
»Preglednica 10: Tip zazidave D« v vrstici z naslovom »Opis
tipa objekta oziroma zazidave« nadomesti alineja, ki se glasi:
»– višinski gabarit do 2 etaži (P+M), oziroma, da se višina
predvidene stavbe ne presega višine sosednjih stavb.« z novo,
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ki se glasi: »– višinski gabarit do 2 etaži (P+M), oziroma v
primeru nagnjenega terena relativna višina slemena novega
objekta ne sme presegati relativne višine slemena sosednjih
obstoječih objektov iste namembnosti premakne vzporedno s
potekom terena;«
(7) Na koncu 14. člena za zadnjo preglednico se dodajo
novi odstavki, ki se glasijo: »(1) Razmerje stranic pomeni razmerje med krajšo in daljšo stranico osnovnega kubusa objekta,
brez upoštevanja izzidkov, nadstrešnic, balkonov, podestov,
stopnic, garaž oziroma drugih pritiklin ter nezahtevnih in enostavnih objektov. Izzidki, nadstrešnice, balkoni, podesti, stopnice, garaža oziroma druga pritiklina ter nezahtevni in enostavni
objektov morajo ravno tako vsak posebej izpolnjevati zahteve
glede minimalnega razmerja med krajšo in daljšo stranico.
(2) Ne glede na določila glede nadzemnih etaž oziroma višinskih gabaritov določenih v tem odloku je gradnja podzemnih
kletnih etaž v stavbah dovoljena povsod kjer in v kakršnem obsegu to dopuščajo geomehanske razmere, potek komunalnih
vodov, zaščita podtalnice in stabilnost objektov.«
7. člen
V 18. členu se za osmim odstavkom dodata nova deveti
in deseti odstavek, ki se glasita: »(9) Če na parceli objekta ni
prostorskih ali tehničnih možnosti za zagotovitev ustreznega
števila parkirnih mest, je mogoče manjkajoče število parkirnih
mest na novo zgraditi tudi na drugih ustreznih površinah na
območju stavbnih zemljišč, oziroma jih najeti, če niso v uporabi
drugih objektov in če od objekta namenjenega bivanju niso
oddaljene več kot 200 metrov oziroma od objekta namenjenega dejavnosti niso oddaljeni več kot 300 metrov ter in če je
omogočena njihova trajna uporaba.
(10) Ne glede na določila zapisana v preglednici 13, se
za dejavnosti, razen bivanja, določijo parkirna mesta v fazi
projektne dokumentacije glede na obseg in proces dela v
novogradnji.«.
8. člen
(1) V prvem odstavku 21. člena se pred prvo alinejo doda
alineja, ki se glasi: »– parcela objekta oziroma zemljišče namenjeno gradnji mora biti v celoti vključena v območje stavbnih
zemljišč. V primeru, ko parcela objekta leži v dveh enotah
urejanja prostora, potem veljajo za gradnjo objekta na takšni
parceli objekta določila za tisto enoto urejanja, v kateri leži večji
del parcele objekta;«.
(2) V 21. členu se tretji in četrti odstavek nadomestita z
novima, ki se glasita: »(3) V primeru, da velikost parcele objekta oziroma minimalno zemljišče namenjeno gradnji objekta ni
posebej določena v posebnih določbah, velja:
– minimalne velikosti zemljišč namenjenemu gradnji
objekta v podrobni namenski rabi z oznako SSs in SKs so:
min. 400 m2 v poselitvenem območju Šmartnega pri Litiji, v
poselitvenih območjih ostalih naselij min. 600 m2;
– minimalne velikosti zemljišč namenjenemu gradnji
objekta v podrobni namenski rabi z oznako A je 350 m2;
– minimalne velikosti zemljišč namenjenemu gradnji
objekta v podrobni namenski rabi z oznako Av je 250 m2;
– minimalne velikosti zemljišč namenjenemu gradnji
objekta v podrobni namenski rabi z oznako SP je 400 m2;
– pri določanju velikosti parcele obstoječih objektov na
območju razpršene gradnje velja, da največja velikost parcele
obstoječih objektov znaša 500 m2 ali površina stavbišča vseh
legalno zgrajenih manj zahtevnih in nezahtevnih stavb pred
sprejemom tega odloka, pomnoženo s faktorjem 4 (velja večja
določena vrednost).
(4) Za obstoječe večstanovanjske objekte, katerim gradbena parcela ni bila določena, razpoložljivo zemljišče, ki predstavlja dejansko funkcionalno zemljišče objekta v uporabi, pa
ne omogoča oblikovanja parcele objekta v skladu z merili in
pogoji, ki veljajo za nove večstanovanjske objekte, se za njeno
določitev ne upoštevajo določila odloka, ki se nanašajo na
FZ, FI, število parkirišč, igrišča, zelenice. Parcela objekta se
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tem objektom določi na podlagi upravnih dovoljenj za njihovo
gradnjo, če pa ta ne obstajajo oziroma gradbena parcela v njih
ni bila določena pa v okviru dejansko razpoložljivih zemljišč,
katerih površino pa ni dovoljeno zmanjševati.«.
(3) Na koncu 21. člena se doda nov osmi odstavek, ki se
glasi: »(8) Šteje se, da so parcele ali deli parcel objekta oziroma
zemljišče namenjeno gradnji objekta med seboj neposredno
povezani, če se meje teh parcel stikajo ali če jih ločuje le občinska javna cesta ali drugo zemljišče lokalnega javnega dobra.«
9. člen
V 23. členu se drugi odstavek nadomestita z novim, ki
se glasi: »(2) Stavbno zemljišče za gradnjo stavb se šteje za
opremljeno, če izpolnjuje pogoje glede minimalne komunalne
opreme določene z veljavno zakonodajo.«.
10. člen
V 24. členu se prvi in drugi odstavek nadomestita z novim
odstavkom, ki se glasi: »Priključevanje objektov na infrastrukturo se izvaja pod pogoji tega odloka in področnih predpisov ter
skladno s tehničnimi normativi in standardi.«.
11. člen
25., 26., 27. člen se črtajo.
12. člen
V 29. členu se črta prvi, drugi, tretji, četrti, peti, šesti,
sedmi odstavek, ter preštevilči osmi odstavek tako, da postane
prvi odstavek.
13. člen
V 31. členu se dodata nova deveti in deseti odstavek, ki
se glasita:
»(9) Odvajanje padavinskih voda v ureditvenih območjih
naselij je treba načrtovati v skladu z zakonodajo, in sicer na
tak način, da bo v čim večji možni meri zmanjšan hipni odtok z
urbanih površin oziroma načrtovati je treba zadrževanje padavinskih voda pred iztokom v površinske odvodnike.
(10) Pri načrtovanju izgradnje komunalnih čistilnih naprav
je treba izdelati tudi hidrološko-hidravlično analizo prevodnosti
konkretnega vodotoka glede na predvideno odvajanje očiščenih odpadnih voda v vodotok. V kateri je treba upoštevati
tako maksimalne in minimalne pretoke ter srednji nizki pretok
vodotoka kot tudi maksimalno predvideno količino očiščenih
odpadnih voda na iztoku. S predvidenim odvajanjem očiščenih
odpadnih voda v vodotok ne smejo biti poslabšane odtočne
razmere na dolvodnem zemljišču oziroma ne sme biti povečana poplavna ogroženost. Za zagotavljanje neškodljivega odvajanja očiščenih odpadnih voda v vodotok je, po potrebi, pred iztokom treba načrtovati zadrževalni bazen ustreznih dimenzij.«.
14. člen
V 33. členu se črta drugi odstavek.
15. člen
(1) Zadnji stavek sedmega odstavka 34. člena se spremeni tako, da se glasi: »V varovalnem pasu ni dovoljena gradnja ograj ali nameščanje drugih ovir (živih mej ipd.) razen ob
soglasju upravljalca.«.
(2) V 34. členu se nov dvanajsti odstavek, ki se glasi:
»(12) Pri načrtovanju ureditve cest, ureditve kolesarskih poti
in pešpoti se načrtuje v skladu z veljavno zakonodajo tako,
da v kolikor je to mogoče se z posegi ne posega na poplavno
območje in priobalno zemljišče.«.
16. člen
V 35. členu se prvi, drugi, tretji, četrti odstavek nadomestijo z novim odstavkom, ki se glasi: »Vodovodno omrežje se
mora načrtovati, graditi in vzdrževati pod pogoji tega odloka
in področnih predpisov, ter skladno s tehničnimi normativi in
standardi.«.
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17. člen
(1) V 36. členu se črtajo prvi, drugi, osmi in deveti odstavek. Tretji, četrti, peti, šesti in sedmi odstavek se preštevilčijo v
prvi, drugi, tretji, četrti in peti odstavek.
(2) Na koncu 36. člena se doda novi šesti odstavek, ki se
glasi: »(6) Kanalizacijsko omrežje se mora načrtovati, graditi in
vzdrževati pod pogoji tega odloka in področnih predpisov, ter
skladno s tehničnimi normativi in standardi.«.
18. člen
V 37. členu se prvi, drugi, tretji, četrti odstavek nadomestijo z novim odstavkom, ki se glasi: »Plinovodno omrežje se
gradi in ureja glede na občinske predpise o gradnji in vzdrževanju plinovodnega omrežja«.
19. člen
V 40. členu se prvi, drugi, tretji, četrti, peti odstavek nadomestijo z novimi odstavki, ki se glasijo:
»(1) Zbirno mesto za komunalne odpadke (mesto, kjer
povzročitelj odpadkov le te zbira), mora biti v objektu ali v bližini
objekta na stavbni parceli in ne sme biti na javnih površinah.
(2) Zbirna mesta za odpadke morajo ustrezati funkcionalnim, estetskim, higiensko-tehničnim in požarno-varstvenim
pogojem.
(3) Zbiralnice ločenih frakcij (ekološki otoki) so praviloma
razporejene tako, da zajemajo gravitacijsko območje 300 prebivalcev. Odjemno mesto mora biti dobro prometno dostopno,
zunaj prometnih površin, na utrjeni površini z odtokom, zaščiteno pred vremenskimi vplivi in oblikovano kot del urbane
opreme naselja.
(4) Zbirni center za odpadke se lahko umestijo na enote
urejanja prostora z naslednjo namensko rabo: IG, IP, IK, O, ter
mora biti zaradi dobre dostopnosti umeščen v bližini pomembnejših cest in mora biti ograjen.
(5) Zbiranje in odstranjevanje odpadkov se izvaja glede
na občinski predpis, ter na podlagi pogojev in soglasij izvajalca
obvezne gospodarske službe z področja zbiranja in odstranjevanja odpadkov.«.
20. člen
Drugi in tretji odstavek 42. člena se spremenita tako, da
se glasita: »(2) Pri načrtovanju gradenj in ureditev se upoštevajo usmeritve, izhodišča in pogoji za varstvo naravnih
vrednot, ekološko pomembnih območij, posebnih varstvenih
območij, potencialnih posebnih varstvenih območij in zavarovanih območij, navedenih v veljavnih smernicah Zavoda RS
za varstvo narave, objavljenih na spletni strani Zavoda RS za
varstvo narave.
(3) Pred gradnjo na območjih z naravovarstvenimi statusi
je potrebno pridobiti mnenja in soglasja skladno z veljavnimi
predpisi s področja graditve objektov in Zakonom o ohranjanju
narave.«.
21. člen
V 44. členu se četrti, peti, šesti, sedmi in deseti odstavki
nadomestijo z novimi odstavki, ki se glasijo: »(4) Pred začetkom izvajanja posega, ki lahko pomembno vpliva na okolje, je
treba preveriti ali je za poseg v skladu z predpisom o vrstah
posegov v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na
okolje, treba izvesti presojo vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno soglasje.
(5) Za vsako proizvodno dejavnost mora poseben del projekta za gradbeno dovoljenje vsebovati oceno vplivov na okolje.
(6) V proizvodnih objektih in obrtnih delavnicah so dovoljeni le takšni tehnološki postopki, ki prekomerno ne onesnažujejo zraka, površinskih voda in podtalnice ter okolja ne
obremenjujejo s prekomernim hrupom.
(7) Uporabniki prostora, ki v tehnološkem procesu (obrtne delavnice) uporabljajo nevarne snovi oziroma imajo lastne
čistilne naprave, morajo voditi dnevnik in redno opravljati monitoring odpadne vode, ki jih spuščajo v naravni recipient.
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(10) Pri vseh novih gradnjah objektov morajo biti zagotovljeni elementi naravne in umetne osvetlitve bivalnih in delovnih
prostorov v skladu z veljavnimi predpisi.«
22. člen
(1) V 45. členu se dopolni naslov člena, ki se glasi: »(varstvo zraka)« tako, da se na novo glasi: »(varstvo kakovosti
zunanjega zraka)«.
(2) V 45. členu se prvi, drugi in tretji odstavek nadomestijo
z novimi odstavki, ki se glasijo: »(1) Pri vseh posegih v prostor
je treba upoštevati predpise s področja varstva zraka.
(2) Za varstvo zraka pred onesnaževanjem je treba za
objekte, ki so vir onesnaževanja, opraviti prve meritve emisij v
zrak ter v primeru preseganj pripraviti program sanacije, da ne
bodo prekoračene mejne vrednosti.
(3) Zavezanci za obratovalni monitoring morajo z rezultati
merjenj seznaniti pristojni organ Občine Šmartno pri Litiji.«
23. člen
(1) V 46. členu se dopolni naslov člena, ki se glasi: »(varstvo voda)« tako, da se na novo glasi: »(varstvo površinskih
voda)«.
(2) Šesti odstavek 46. člena se nadomesti z novim, ki se
glasi: »(6) Vsaka gradnja ali ureditev v prostoru, ki bi lahko trajno ali začasno vplivala na vodni režim ali stanje voda, se lahko
izvede samo na podlagi vodnega soglasja/mnenja ali vodnega
dovoljenja v skladu z veljavno zakonodajo.«.
(2) Na koncu 46. člena se doda nov šestnajsti odstavek,
ki se glasi: »(16) Neprečiščenih odpadnih voda ni dovoljeno
odvajati v vodotoke. Prav tako ni dopustno odlaganje odpadkov
v tla, ki bi lahko onesnažili površinske vode. Za vsa območja
poselitve je potrebno predvideti trajno in učinkovito odvajanje
in čiščenje odpadnih voda in predvideti izgradnjo ustreznih
čistilnih naprav za odpadne vode.«.
24. člen
(1) V 47. členu se dopolni naslov člena, ki se glasi:
»(varstvo vodnih virov)« tako, da se na novo glasi: »(varstvo
podzemne vode in vodnih virov)«.
(2) Na koncu 47. člena se doda nov sedmi odstavek, ki se
glasi: »(7) Neprečiščenih odpadnih voda ni dovoljeno odvajati v
podtalnico. Prav tako ni dopustno odlaganje odpadkov v tla, ki
bi lahko onesnažili podzemne vode. Za vsa območja poselitve
je potrebno predvideti trajno in učinkovito odvajanje in čiščenje
odpadnih voda in predvideti izgradnjo ustreznih čistilnih naprav
za odpadne vode.«.
25. člen
(1) V 51. členu se dopolni naslov člena, ki se glasi:
»(erozijska in plazovita območja)« tako, da se na novo glasi:
»(erozijska, plazljiva in plazovita območja)«.
(2) Prvi, drugi, tretji, četrti in peti odstavek 51. člena se
nadomestijo z novim prvim, drugim, tretjim, četrtim, petim in
šestim odstavkom, ki se glasijo:
»(1) Erozijska, plazljiva in plazovita območja bodo ob
pripravi državne evidence za tovrstna območja prikazana v
Prikazu stanja prostora.
(2) Na plazljivem območju se v zemljišče ne sme posegati
tako, da bi se zaradi tega sproščalo gibanje hribin in ogrozila
stabilnost zemljišča.
(3) Na plazljivem območju je prepovedano:
– zadrževanje voda, predvsem z gradnjo teras, in drugi
posegi, ki bi lahko pospešili zamakanje zemljišč,
– vsi posegi, ki bi lahko povzročili dodatno zamakanje
zemljišč in dvig podzemne vode,
– izvajanje zemeljskih del, ki dodatno obremenjujejo zemljišče ali razbremenjujejo podnožje zemljišča,
– krčenje in večja obnova gozdnih sestojev ter grmovne
vegetacije, ki pospešuje plazenje zemljišč.
(4) Na erozijskem območju je prepovedano:
– poseganje v prostor na način, ki pospešuje erozijo in
oblikovanje hudournikov,
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– ogoljevanje površin,
– krčenje tistih gozdnih sestojev, ki preprečujejo plazenje
zemljišč in snežne odeje, uravnavajo odtočne razmere ali kako
drugače varujejo nižje ležeča območja pred škodljivimi vplivi
erozije,
– zasipavanje izvirov,
– nenadzorovano zbiranje ali odvajanje zbranih voda po
erozivnih ali plazljivih zemljiščih,
– omejevanje pretoka hudourniških voda, pospeševanje
erozijske moči voda in slabšanje ravnovesnih razmer,
– odlaganje ali skladiščenje lesa in drugih materialov,
– zasipavanje z odkopnim ali odpadnim materialom,
– odvzemanje naplavin z dna in brežin, razen zaradi zagotavljanja pretočne sposobnosti hudourniške struge,
– vlačenje lesa.
(5) Na plazovitem območju je prepovedano krčenje gozdov, izravnavanje terena ter preusmerjanje snežnih plazov iz
ustaljenih naravnih poti na porasla, labilna ali drugače ogrožena zemljišča.
(6) Za vse posege na erozijska, plazljiva in plazovita
območja je treba pridobiti mnenje pristojnega nosilca urejanja
prostora.«.
26. člen
(1) V 53. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se
glasi: »(1) Poplavna območja, karte poplavne nevarnosti ter
karte razredov poplavne nevarnosti za obstoječe stanje so
sestavni del prikaza stanja prostora. Na območjih, kjer razredi
poplavne nevarnosti še niso določeni, so sestavni del prikaza
stanja prostora opozorilna karta poplav in podatki o poplavnih
dogodkih.«.
(2) Peti odstavek 53. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(5) Na poplavnih območjih, za katera so izdelane karte poplavne nevarnosti in določeni razredi poplavne nevarnosti, je
pri načrtovanju prostorskih ureditev oziroma izvajanju posegov
v prostor treba upoštevati predpis, ki določa pogoje in omejitve
za posege v prostor in izvajanje dejavnosti na območjih, ogroženih zaradi poplav. Pri tem je treba zagotoviti, da se ne povečajo obstoječe stopnje ogroženosti na poplavnem območju in
izven njega. Če načrtovanje novih prostorskih ureditev oziroma
izvedba posegov v prostor povečuje obstoječo stopnjo ogroženosti, je treba skupaj z načrtovanjem novih prostorskih ureditev
načrtovati celovite omilitvene ukrepe za zmanjšanje poplavne
ogroženosti, njihovo izvedbo pa končati pred začetkom izvedbe
posega v prostor oziroma sočasno z njo. Po izvedbi omilitvenih
ukrepov se v prikazu stanja prostora prikaže nova poplavna območja, karte poplavne nevarnosti ter karte razredov poplavne
nevarnosti za novo stanje.«.
(3) V 53. členu se dodajo novi šesti, sedmi in osmi odstavek, ki se glasijo: »(6) Na poplavnem območju, za katero
razredi poplavne nevarnosti še niso bili določeni, so dopustne
samo rekonstrukcije in vzdrževalna dela na obstoječih objektih
v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov.
(7) Ne glede na določbe obeh prejšnjih alinei so na poplavnem območju dopustni posegi v prostor in dejavnosti, ki so
namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda, ter posegi
in dejavnosti, ki jih dopuščajo predpisi o vodah, pod pogoji, ki
jih določajo ti predpisi.
(8) Za vsak poseg na poplavno območje je potrebno pridobiti projektne pogoje in mnenje pristojnega mnenjedajalca.«.
27. člen
Prva in druga alineja prvega odstavka 54. členu se nadomestita z novima alinejama tako, da se glasita: »– zagotoviti
potrebne odmike med objekti in od meje parcel ali potrebne
protipožarne ločitve,
– opredeliti površine za neovirane in varne dovoze, dostope ter delovne površine za intervencijska vozila (za določene
objekte je treba opredeliti tudi postavitvene površine za intervencijska vozila,«.
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28. člen
V 59. členu se prvi, drugi, tretji in četrti odstavek nadomestijo z novimi odstavki, ki se glasijo: »(1) Pri osvetljevanju
objektov je treba upoštevati predpis s področja mejnih vrednosti svetlobnega onesnaženja okolja.
(2) Ob prenovi javne razsvetljave ali dopolnitvah le-te se
smiselno prehaja na osvetlitev z varčnimi sijalkami ter redukcijo
osvetljevanja javnih površin v nočnem času. Svetlobni tok sijalk
nameščenih na prostem ne sme svetiti nad vodoravnico.
(3) Letna poraba električne energije za javno razsvetljavo
na prebivalca občine ne sme presegati vrednosti določene s
predpisom o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja
okolja.
(4) Umetna osvetlitev na prostem na oknih stavb z varovanimi prostori ne sme presegati mejnih vrednosti navedenih v
prilogi Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja
okolja (Uradni list RS, št. 81/07, 109/07, 62/10 in 46/13): Omejitve osvetljevanja varovanih prostorov.«.
29. člen
V celoti se nadomesti 60. člen tako, da se na novo glasi:
»60. člen
(varovanje zdravja ljudi)
(1) Varovanje kakovosti zunanjega zraka: Za zagotavljanje kakovosti zunanjega zraka se za ogrevanje objektov prioritetno uporablja obnovljive vire energije in zemeljskega plina.
Namesto individualnih kurišč na lesno biomaso se predvidevajo
skupne kotlovnice (ki pa so lahko tudi na lesno biomaso). Projektira se energetsko učinkovite stavbe ter spodbuja trajnostno
mobilnost. Za izvajanje trajnostne mobilnosti se ureja javni
promet, umešča okoljske cone (umirjanje oziroma prepovedi
prometa), polnilnice za el. vozila, kolesarske poti …). Naprave,
objekti in dejavnosti, ki s svojo dejavnostjo pomembno vplivajo
na kakovost zunanjega zraka, se lahko umeščajo le na območja z namensko rabo prostora IG ali IP.
(2) Varovanje pred neprijetnimi vonjavami: Pri umeščanju
pomembnih virov vonjav v okolje (kompostarne, bioplinarne
ipd.) je treba zagotoviti primerno oddaljenost, tako da je zunanji
rob območja vira vonjav od območij stanovanjskih, gostinskih,
upravnih, pisarniških in trgovinskih stavb, stavb za kulturo in
razvedrilo, za izobraževanje, zdravstvo in šport ter športno
rekreacijskih površin oddaljen najmanj 300 m oziroma 500 m
pri odprtem kompostiranju. Za ureditev novih objektov za rejo
živali (večje farme), ki so viri vonjav, in za povečanje kapacitet obstoječih objektov se s strokovno študijo preveri vplivno
območje, objekti pa se umesti na primerno oddaljenost od,
navedenih območij. Pri reji živali in skladiščenju ter prevozu
gnoja je obvezna uporaba tehnoloških postopkov, ki preprečuje
obremenjevanje okolja z neprijetnimi vonjavami.
(3) Oskrba s pitno vodo: Celotno območje Občine Šmartno pri Litiji se bo dolgoročno oskrbovalo iz javnega vodovodnega sistema, za namenom zagotavljanja kakovostne in
zdravstveno ustrezne pitne vode. Do priključitve celotnega
območja občine na javni vodovodni sistem, se posamezna
naselja lahko oskrbujejo z lokalnimi vodovodi. Zagotavljanje
zdravstveno ustrezne pitne vode vključuje tudi nadzor nad
kakovostjo javnih in zasebnih vodnih virov. Na vodovarstvenih
območjih se namenska raba prostora določa v skladu s predpisi
za ta območja. Prav tako se na teh območjih zagotavlja opremljenost s kanalizacijskim omrežjem zaključenim s čistilnimi
napravami in prepoveduje vnos hranilnih snovi v tla, ki niso v
skladu s predpisi za vodovarstvena območja.
(4) Za zagotavljanje zdravega in kakovostnega bivalnega
okolja bo Občina varovala zelene površine, površine za urbano vrtnarjenje, površine za šport in rekreacijo ter omogočala
dostopnost do teh površin za zdrav življenjski slog (gibanje).
(5) Pri gradnji stanovanjskih objektov je treba upoštevati
merila za osvetlitev, osončenje, prevetrenost in druge zahteve
v skladu z Raymondovom diagramom, ki določa, da morajo biti
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bivalni prostori, oziroma vsaj en bivalni prostor stanovanjske
enote v času zimskega solsticija osončeni minimalno eno uro,
v času enakonočja minimalno tri ure in v času letnega solsticija
minimalno pet ur.
(6) Ravnanje z odpadki: Občina si bo prizadevala za trajnostno ravnanje z odpadki z njihovim zmanjšanjem na izvoru, z
ustreznim ločenim zbiranjem, predelavo in ustreznim odstranjevanjem. Z namenom varovanja zdravja ljudi pred vplivi iz okolja
bo občina vzpostavila register lokacij in strukture nelegalnih
odlagališč odpadkov, ki se jih sproti sanira. Prednost pri sanaciji bodo imela nelegalna odlagališča odpadkov s prisotnostjo
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nevarnih odpadkov na območjih varstva vodnih virov, visokih
voda in v neposredni bližini vodotokov.«.
30. člen
(1) V 61. členu se drugi odstavek vključno s preglednico
nadomesti z novima drugim in tretjim odstavkom, ki se glasita:
»(2) Občina bo po izvedenih omilitvenih ukrepih o tem obvestila javnost ter tudi pri predstavitvi javnosti iz prvega odstavka tega člena.
(3) Preglednica prikazuje Kazalce stanja okolja za spremljanje med izvedbo OPN. Nosilec spremljanja stanja je Občina Šmartno pri Litiji.

KAZALEC STANJA OKOLJA VIR PODATKOV ZA SPREMLJANJE KAZALCA

POGOSTOST SPREMLJANJA
KAZALCA
Povprečni letni dnevni
Kazalec se spremlja na podlagi podatkov meritev PLDP Kazalec se spremlja za najbolj
obremenjene cestne odseke v občini
promet (PLDP)
na pomembnih državnih (regionalnih) cestah v občini.
Meritve izvaja Direkcija RS za ceste (DRSC), objavljene 1 x letno po sprejemu plana.
so letno (za preteklo leto). Kazalec se mora spremljati
za poseljena območja in najbolj obremenjene cestne
odseke v občini. Dodatno se priporoča tudi spremljanje
deleža tovornih vozil, ki je na nekaterih cestnih odsekih
v občini večji od 10 %. Tovorna vozila namreč bistveno
vplivajo na emisije hrupa in hkrati na slabšo kvaliteto
življenjskega okolja.
Kazalec se spremlja ob predvidenih
Kazalec se spremlja ob predvidenih spremembah in
Dolžina stikov konfliktnih
območij – območja stanovanj dopolnitvah planskih aktov občine ali države, v kolikor ti spremembah in
dopolnitvah občinskih ali državnih
predvidevajo spremembe namenske rabe zemljišč.
(SS) in proizvodnih
planskih dokumentov.
dejavnosti (I)
Občina mora spremljati določila in spremembe Uredbe o
Določitev ustrezne stopnje
varstva pred hrupom (SVPH) mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju in zakonodaje,
ki se nanaša na določitev stopnje varstva pred hrupom
glede na PNRP
glede na podrobnejšo namensko rabo prostora, kot
tudi določila in spremembe zakonodaje, ki se nanaša
na zavarovana območja narave in plan prilagajati
morebitnim spremembam.
Upravljavec naprave, za katero je s predpisom, ki ureja
Emisije snovi v zrak
emisijo snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja,
iz nepremičnih virov
določeno, da je izvajanje prvih meritev ali obratovalnega
onesnaževanja
monitoringa obvezno mora za izvedbo emisijskega
monitoringa snovi v zrak iz nepremičnih virov
onesnaževanja pripraviti letno poročilo in ga dostaviti
občini.
Način urejanja in odvajanja Letna poročila izvajalcev javne službe odvajanja in
komunalnih odpadnih voda čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, to je
JP KSP Litija d.o.o.
Kakovost pitne vode
Letna poročila kakovosti pitne vode.
Preskušanje vzorcev v okviru notranjega nadzora je JP
KSP Litija d.o.o. izvaja Služba za nadzor kakovosti pitne
in odpadne vode v laboratoriju je JP KSP Litija d.o.o..
Notranji nadzor nad kakovostjo pitne vode lokalnih
vodovodov izvaja NLZOH, Maribor.
Vključenost gospodinjstev in Spremljanje količin zbranih odpadkov vrši javna
komunalna služba za ravnanje z odpadki na podlagi
pravnih oseb v organiziran
letnih poročil o prevzetih in odloženih količinah odpadkov,
odvoz odpadkov
kamor se štejejo tudi ločeno zbrane frakcije.
Spremljanje porabe vrši upravljavec javne razsvetljave
Poraba električne energije
skupaj z Občino, ki spremlja število prebivalcev.
za javno razsvetljavo na
prebivalca občine.
Vrednost osvetlitve na oknih Pristojne občinske službe.
stavb z varovanimi prostori.
Kakovost zunanjega zraka
Neprijetne vonjave

Pristojne občinske službe: načini ogrevanja objektov,
število okoljskih con, polnilnice za električna vozila,
dolžina kolesarskih poti.
Pristojne občinske službe: Število pomembnih virov
vonjav in njihova oddaljenost od stanovanjskih območij.

1 x letno po sprejemu plana

v času obratovanja novih virov
onesnaževanja in 1x letno po sprejetju
plana

Kazalec se spremlja 1 x letno po
sprejemu plana.
Kazalec se spremlja 1 x letno po
sprejemu plana.

Kazalec se spremlja 1 x letno po
sprejemu plana.
Kazalec se spremlja 1 x letno po
sprejemu plana.
Kazalec se spremlja po potrebi glede
na pritožbe občanov po sprejemu
plana.
Kazalec se spremlja 1 x letno po
sprejemu plana.
Kazalec se spremlja 1 x letno po
sprejemu plana.
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KAZALEC STANJA OKOLJA VIR PODATKOV ZA SPREMLJANJE KAZALCA
Oskrbo s pitno vodo
Ravnanje z odpadki

Zagotavljanje zdravega in
kakovostnega bivalnega
okolja

POGOSTOST SPREMLJANJA
KAZALCA
Pristojne občinske službe: delež prebivalcev, ki nimajo
Kazalec se spremlja 1 x letno po
nadzora na kakovostjo pitne vode (lastna zajetja).
sprejemu plana.
Kazalec se spremlja 1 x letno po
Število zbiralnic in zbirnih centrov na prebivalca: Letna
poročila izvajalcev gospodarske javne službe je JP KSP sprejemu plana.
Litija d.o.o. Podatki so dostopni pri odgovorni osebi.
število (ne)saniranih nelegalnih odlagališč odpadkov:
Izhodišče za vzpostavitev ažurne občinske evidence je
stanje po podatkih Registra divjih odlagališč (Geopedia),
v nadaljevanju pa za ažurnost baze skrbi Občina. V
nadaljevanju lastna evidenca Občine.
Kazalec se spremlja ob predvidenih
Pristojne občinske službe: delež zelenih površin,
spremembah in
površine za urbano vrtnarjenje, ter površin za šport in
dopolnitvah občinskih ali državnih
rekreacijo.
planskih dokumentov.
«.

31. člen
V celoti se nadomesti 62. člen tako, da se na novo glasi:
»62. člen
(stavbišča objektov razpršene gradnje)
Na zakonito zgrajenih objektih razpršene gradnje oziroma
gradbeni parceli tega objekta ter do faktorja zazidanosti FZ 0,4
so dopustni:
– rekonstrukcija objektov,
– dozidave do 50 % BTP osnovnega objekta v okviru oblikovne in komunalne sanacije kot enkratni poseg,
– odstranitev objektov,
– komunalna in oblikovna sanacija objektov,
– nadomestna gradnja,

– gradnja enostavnih in nezahtevnih objektov ter ureditev
okolice.«
32. člen
(1) Prvi odstavek 65. člena se oštevilči tako, da se pred
prvi stavek doda: »(1)«.
(2) Za prvim odstavkom 65. člena se doda drugi odstavek, ki
se glasi: »(2) Ne glede na namensko rabo je na celotnem območju
občine v izjemnih primerih dopustna sanacija terena z opornim zidom kadar so ogrožena življenja ali lastnina oziroma legalno zgrajen objekt, če se izkaže, da je to najustreznejši način sanacije.«.
33. člen
(1) V prvem odstavku 66. člena se v celoti črta besedilo v
razpredelnici, ki se glasi:

»
2.1 Velikost in zmogljivost
objektov

Višina objektov:
– Če so v območju tipa AE, D dvostanovanjski in večstanovanjski objekti tipa BV in AV, ali
drugi ne stanovanjski objekti, so na teh objektih dopustne samo rekonstrukcije, vzdrževalna
dela in odstranitev objektov.
– Tip AE: največ P+1+M ali v celoti vkopana klet (K+P+1+M) ali P+1+T), kota pritličja pri
vhodu ne sme biti višja od 30 cm nad terenom, kolenčni zid ne sme biti višji od 150 cm.
– Tip D: do P kota slemena je do 8,50 m. Višina slemena za vse tipe ne sme presegati
višine med koto pritličja in koto slemena sosednjih objektov enake namembnosti v
oddaljenosti 50 m od roba objekta v enoti urejanja prostora.
– Gradnja podzemnih kletnih etaž v stavbah je dovoljena povsod kjer in v kakršnem obsegu
to dopuščajo geomehanske razmere, potek komunalnih vodov, zaščita podtalnice in
stabilnost objektov.
«.

(2) V prvem odstavku 66. člena se v vrstici z naslovom
»2.2 Stopnja izkoriščenosti zemljišča namenjenega za gradnjo« v stolpcu »tip« doda besedilo, ki se glasi: », BE«.
(2) V prvem odstavku 66. člena se v vrstici z naslovom
»3.3 Velikost in urejanje zelenih površin« črta besedilo, ki se
glasi: »tipa AE, D«.
34. člen
(1) V prvem odstavku 68. člena se vrstici z naslovom
»Vrsta objektov« za zadnjo dvanajsto alinejo doda nova trinajsta alineja, ki se glasi: »– 12120 druge gostinske stavbe za
kratkotrajno nastanitev.«
(2) V prvem odstavku 68. člena se vrstici z naslovom
»2.2 Stopnja izkoriščenosti zemljišča namenjenega za gradnjo« v stolpcu »tip« doda besedilo, ki se glasi: », BE«.
35. člen
(1) V prvem odstavku 70. člena se v vrstici z naslovom
»Vrsta objektov, zahtevnih in manj zahtevnih« za zadnjo alinejo doda besedilo, ki se glasi: »Dopustna je gradnja oziroma

ureditev javnih parkirišč. Nezahtevni: vsi objekti za lastne potrebe; ograje, nižje od 2,2 metra; škarpe in podporni zidovi,
če njihova višina ne presega 1,5 m; pomožni infrastrukturni
objekti z izjemo baznih postaj; spominska obeležja; objekt za
telekomunikacijsko opremo.
Enostavni objekti: objekti za lastne potrebe; pomožni infrastrukturni objekti: pomožni cestni objekti pomožni energetski
objekti pomožni komunalni objekti pomožni objekti za spremljanje stanja okolja; vadbeni objekti: le igrišče za šport in rekreacijo na prostem, kolesarska steza, sprehajalna pot, spominska
obeležja, urbana oprema z izjemo objektov za oglaševanje.
Nezahtevni in enostavni objekti ne smejo imeti samostojnih
priključkov na gospodarsko infrastrukturo.«.
(2) V prvem odstavku 70. člena se vrstici z naslovom
»2.1 Velikost in zmogljivost objektov« nadomesti besedili,
ki se glasi: »P+1+T« z besedilom, ki se glasi: » K+P+2 z
ravno streho«.
(3) V prvem odstavku 70. člena se vrstici z naslovom
»2.2 Stopnja izkoriščenosti zemljišča namenjenega za gradnjo« v stolpcu »tip« doda besedilo, ki se glasi: », BE«.
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36. člen
(1) V prvem odstavku 71. člena se v vrstici z naslovom
»Vrsta objektov, zahtevnih in manj zahtevnih« za zadnjo alinejo doda besedilo, ki se glasi: »Dopustna je gradnja oziroma
ureditev javnih parkirišč. Nezahtevni: vsi objekti za lastne potrebe; ograje, nižje od 2,2 metra; škarpe in podporni zidovi,
če njihova višina ne presega 1,5 m; pomožni infrastrukturni
objekti z izjemo baznih postaj; spominska obeležja; objekt za
telekomunikacijsko opremo.
Enostavni objekti: objekti za lastne potrebe; pomožni infrastrukturni objekti: pomožni cestni objekti pomožni energetski
objekti pomožni komunalni objekti pomožni objekti za spremljanje stanja okolja; vadbeni objekti: le igrišče za šport in rekreacijo na prostem, kolesarska steza, sprehajalna pot, spominska
obeležja, urbana oprema z izjemo objektov za oglaševanje.
Nezahtevni in enostavni objekti ne smejo imeti samostojnih
priključkov na gospodarsko infrastrukturo.«.
(2) V drugem odstavku 71. člena se v vrstici z naslovom
»Vrsta objektov, zahtevnih in manj zahtevnih« za zadnjo alinejo doda besedilo, ki se glasi: »Dopustna je gradnja oziroma
ureditev javnih parkirišč. Nezahtevni: vsi objekti za lastne potrebe; ograje, nižje od 2,2 metra; škarpe in podporni zidovi,
če njihova višina ne presega 1,5 m; pomožni infrastrukturni
objekti z izjemo baznih postaj; spominska obeležja; objekt za
telekomunikacijsko opremo.
Enostavni objekti: objekti za lastne potrebe; pomožni infrastrukturni objekti: pomožni cestni objekti pomožni energetski
objekti pomožni komunalni objekti pomožni objekti za spremljanje stanja okolja; vadbeni objekti: le igrišče za šport in rekrea-
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cijo na prostem, kolesarska steza, sprehajalna pot, spominska
obeležja, urbana oprema z izjemo objektov za oglaševanje.
Nezahtevni in enostavni objekti ne smejo imeti samostojnih
priključkov na gospodarsko infrastrukturo.«.
(3) V tretjem odstavku 71. člena se v vrstici z naslovom
»Vrsta objektov, zahtevnih in manj zahtevnih« za zadnjo alinejo doda besedilo, ki se glasi: »Dopustna je gradnja oziroma
ureditev javnih parkirišč. Nezahtevni: vsi objekti za lastne potrebe; ograje, nižje od 2,2 metra; škarpe in podporni zidovi,
če njihova višina ne presega 1,5 m; pomožni infrastrukturni
objekti z izjemo baznih postaj; spominska obeležja; objekt za
telekomunikacijsko opremo.
Enostavni objekti: objekti za lastne potrebe; pomožni infrastrukturni objekti: pomožni cestni objekti pomožni energetski
objekti pomožni komunalni objekti pomožni objekti za spremljanje stanja okolja; vadbeni objekti: le igrišče za šport in rekreacijo na prostem, kolesarska steza, sprehajalna pot, spominska
obeležja, urbana oprema z izjemo objektov za oglaševanje.
Nezahtevni in enostavni objekti ne smejo imeti samostojnih
priključkov na gospodarsko infrastrukturo.«.
37. člen
V prvem odstavku 72. člena se v vrstici z naslovom
»2.2 Stopnja izkoriščenosti zemljišča namenjenega za gradnjo«
nadomesti besedilo »največ 0,6« z besedilom »največ 0,8«.
38. člen
(1) V prvem odstavku 78. člena se v celoti črta besedilo v
razpredelnici, ki se glasi:

»
5.1 Velikost zemljišča
namenjenega za gradnjo

Tip AE, D:
Minimalno 600 m2.
«.

(2) V drugem odstavku 78. člena se v razpredelnici
»1.3. Dopustne gradnje in druga dela« za zadnjim stavkom
doda naslednje besedilo: »Dovoljena je tudi gradnja gospodarske javne infrastrukture.«
(3) V drugem odstavku 78. člena se v razpredelnici
»2.1. Velikost in zmogljivost objektov« brišeta prva in druga
alineja, ki se glasita: »– največja dovoljena bruto etažna površina do 30 m2,
– višinski gabarit: P ali v celoti ali delno vkopana klet
(K+P), ki je lahko velika največ toliko kot bruto etažna po-

vršina etaže P; višina najvišje točke največ 6 m merjeno od
najnižje točke objekta, katerega streha je hkrati strop nad
prostorom.«.
39. člen
(1) V 79. členu se vsi odstavki nadomestijo z novima
odstavkoma, ki se glasita:
(1) Na območjih podrobnejše namenske rabe »K1 – najboljša kmetijska zemljišča in K2 druga kmetijska zemljišča«
veljajo naslednji posebni prostorski izvedbeni pogoji:

1 VRSTE POSEGOV V PROSTOR IN NJIHOVA NAMEMBNOST
Dopustni objekti in posegi Dopustni objekti in posegi, namenjeni kmetijski dejavnosti, poleg njih pa tudi:
na kmetijska zemljišča
– 211 Ceste, le:
– dostop do objekta, skladnega s prostorskim aktom, če gre za objekt:
– ki ga je dopustno graditi na kmetijskih zemljiščih,
– ki je prepoznan kot razpršena gradnja (zemljišče pod stavbo izven območij stavbnih zemljišč) ali
– ki ga je dopustno graditi na površinah razpršene poselitve;
– rekonstrukcije občinskih in državnih cest v skladu z zakonom, ki ureja ceste. Dopustni so tudi
objekti, ki jih pogojuje načrtovana rekonstrukcija ceste (npr. nadkrita čakalnica na postajališču,
kolesarska pot in pešpot, oporni in podporni zidovi, nadhodi, podhodi, prepusti, protihrupne ograje,
pomožni cestni objekti, urbana oprema) ter objekti gospodarske javne infrastrukture, ki jih je v
območju ceste treba zgraditi ali prestaviti zaradi rekonstrukcije ceste;
– 221 Daljinski cevovodi, daljinska (hrbtenična) komunikacijska omrežja in daljinski (prenosni)
elektroenergetski vodi, s pripadajočimi objekti in priključki nanje;
– 222 Lokalni cevovodi, lokalni (distribucijski) elektroenergetski vodi in lokalna (dostopov) na
komunikacijska omrežja, s pripadajočimi objekti in priključki nanje;
– agrarne operacije in vodni zadrževalniki za potrebe namakanja kmetijskih zemljišč;
2 NEZAHTEVNI IN ENOSTAVNI OBJEKTI
2.1 Dopustni nezahtevni –  enostavni in nezahtevni pomožni kmetijsko-gozdarski objekti v skladu z Uredbo o razvrščanju
in enostavni objekti,
objektov glede na zahtevnost gradnje (Uradni list RS, št. 18/13, 24113, 26/1 3, 61/17 – GZ, 61/17 –
pomožna oprema,
ZUreP-2 in 37/18), razen kleti in vinske kleti;
začasni objekti in drugi
– objekti, ki so proizvod, dan na trg v skladu s predpisom, ki ureja tehnične zahteve za proizvode in
posegi
ugotavljanje skladnosti, in se po Uredbi o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje
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(Uradni list RS, št. 18/13, 24/13, 26/13, 61/17 – GZ, 61/17 – ZUreP-2 in 37/18), lahko uvrstijo
med enostavne in nezahtevne pomožne kmetijsko-gozdarske objekte, razen kleti ter vinske kleti,
po velikosti pa ne presegajo nezahtevnih objektov, razen grajenega rastlinjaka, ki lahko presega
velikost nezahtevnih objektov;
– čebelnjak, to je lesen enoetažni pritlični objekt na točkovnih temeljih, namenjen gojenju čebel,
tlorisne površine do vključno 40 m2;
– staja, to je lesen enoetažni pritlični objekt na točkovnih temeljih, namenjen zavetju rejnih živali na
paši, tlorisne površine do vključno 100 m2;
– pomožna kmetijsko-gozdarska oprema (npr. brajda, klopotec, kol, količek, žična opora, opora
za mrežo proti toči, opora za mrežo proti ptičem, obora, ograja za pašo živine, ograja ter opora za
trajne nasade, ograja za zaščito kmetijskih pridelkov, premični tunel in nadkritje, zaščitna mreža);
– pomožni objekti za spremljanje stanja okolja in naravnih pojavov;
– raziskovanje podzemnih voda, mineralnih surovin in geotermičnega energetskega vira;
– začasni objekti in začasni posegi, in sicer za čas dogodka oziroma v času sezone:
– oder z nadstreškom, sestavljen iz montažnih elementov,
– cirkus, če so šotor in drugi objekti montažni,
– začasna tribuna za gledalce na prostem,
– premični objekti za rejo živali v leseni izvedbi (npr. premični čebelnjak, premični kokošnjak,
premični zajčnik);
– opazovalnica, to je netemeljena lesena konstrukcija (npr. lovska preža, ptičja opazovalnica);
– začasne ureditve za potrebe obrambe in varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v skladu
s pravilnikom, ki ureja vrste začasnih ureditev za potrebe obrambe in varstva pred naravnimi in
drugimi nesrečami;
– dostop do objekta, skladnega s prostorskim aktom, če gre za objekt:
– ki ga je dopustno graditi na kmetijskih zemljiščih,
– ki je prepoznan kot razpršena gradnja (zemljišče pod stavbo izven območij stavbnih zemljišč) ali
– ki ga je dopustno graditi na površinah razpršene poselitve;
– gradbeno inženirski objekti, ki so po predpisih o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov
in o določitvi objektov državnega pomena uvrščeni v skupini:
– daljinski cevovodi, daljinska (hrbtenična) komunikacijska omrežja in daljinski (prenosni)
elektroenergetski vodi, s pripadajočimi objekti in priključki nanje, in
– lokalni cevovodi, lokalni (distribucijski) elektroenergetski vodi in lokalna (dostopov) na
komunikacijska omrežja, s pripadajočimi objekti in priključki nanje;
– rekonstrukcije občinskih in državnih cest v skladu z zakonom, ki ureja ceste. Dopustni so tudi
objekti, ki jih pogojuje načrtovana rekonstrukcija ceste (npr. nadkrita čakalnica na postajališču,
kolesarska pot in pešpot, oporni in podporni zidovi, nadhodi, podhodi, prepusti, protihrupne ograje,
pomožni cestni objekti, urbana oprema) ter objekti gospodarske javne infrastrukture, ki jih je v
območju ceste treba zgraditi ali prestaviti zaradi rekonstrukcije ceste;
– mala vetrna elektrarna do nazivne moči 1 MW, če gre za kmetijsko zemljišče z boniteto manj
kot 35.
OPOMBA: Objekte, ki se uvrščajo med majhne stavbe kot dopolnitev obstoječe pozidave, ter
sosedske ograje in podporne zidove je dopustno postaviti na zemljišču, ki je bilo pri izdaji dovoljenja
za gradnjo z lokacijsko ali gradbeno dokumentacijo določeno kot pripadajoče funkcionalno zemljišče
k objektu.
2.2 Tip zazidave

Tip 2 – Kmetijsko-gospodarski objekti

3 DRUGA MERILA IN POGOJI
Nezahtevne in enostavne objekte iz točke 2.1 te tabele, razen rastlinjaka, ograje za pašo živine,
obore za rejo divjadi, ograje in opore za trajne nasade in opore za mreže proti toči ter ograje za
zaščito kmetijskih pridelkov, na kmetijskem zemljišču gradi investitor, ki ima v lasti oziroma zakupu:
a) najmanj 1 ha zemljišč, ki so glede na evidenco dejanske rabe zemljišč uvrščena med njive in
vrtove, travniške površine, trajne nasade in druge kmetijske površine, ali
b) najmanj 5.000 m2 zemljišč, ki so glede na evidenco dejanske rabe zemljišč uvrščena med trajne
nasade.
(2) Na območjih podrobnejše namenske rabe »K1v – najboljša kmetijska zemljišča v vinogradniških območjih« in »K2v
– druga kmetijska zemljišča v vinogradniških območjih« veljajo
posebni prostorski izvedbeni pogoji, ki so opredeljeni v prvem
odstavku tega člena.
40. člen
(1) V prvem stavku 86. člena se pred zadnjo alinejo doda
alineja, ki se glasi: »– spremembe namembnosti legalno zgrajenega objekta pod pogojem, da se ne posega v konstrukcijo
objekta,«.

(2) V alineji drugega stavka 86. člena se za drugim stavkom, ki se glasi: »Dovoljena je gradnja in vzdrževanje, prizidave in nadzidave obstoječih objektov, ter gradnja nadomestnih
objektov, kolikor ne bodo ovirale kasnejšega načrtovanja posegov v prostor.« doda stavek, ki se glasi: »Gradnja je izvedba
gradbenih in drugih del in obsega gradnjo novega objekta, rekonstrukcijo objekta in odstranitev objekta skladnega z določili
enote urejanja prostora in podrobne namenske rabe.«.
41. člen
V 91. členu se črta drugi odstavek.
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EUP

GD-1
GD-10
GD-11
GD-12
GD-13

GD-14

GD-15

GD-16

GD-18

GD-19
GD-2
GD-20
GD-21
GD-22
GD-23
GD-24
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GD-27
GD-28
GD-29
GD-3
GD-30
GD-31
GD-32
GD-33

GD-34

Na območju KD EŠD 2192 – Mišji Dol – Cerkev sv. Lucije (režim: dediščina in
vplivno območje) se upošteva usmeritve za varovanje sakralne stavbne dediščine
in kulturne krajine. Pri gradnji novih objektov v neposredni bližini cerkve sv. Lucije je
potrebno upoštevati značilne poglede na cerkev in jih varovati.
Za GD-15: na kmetijskih objektih je dovoljena uporaba enokapnic v naklonu od 2 do
20 stopinj.
Za GD-16: na kmetijskih objektih je dovoljena uporaba enokapnic v naklonu od 2 do
20 stopinj.

PODROBNI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI

CDv(0/0/1);
SKs(0,6/15/0,4);
SKs(0,6/15/0,4);
PC;
SKs; PC;
SKs(0,6/15/0,4);
A(0,6/10/0,3);
PC;
A(0,6/10/0,3);
PC;
Av(0,2/10/0,3);
A(0,6/10/0,3);
A(0,6/10/0,3);
A(0,6/10/0,3);
A(0,6/10/0,3);
Av(0,2/10/0,3);
A(0,6/10/0,3);
A(0,6/10/0,3);
A(0,6/10/0,3);
A(0,6/10/0,3);
A(0,6/10/0,3);
Av(0,2/10/0,3);
A(0,6/10/0,3);
A(0,6/10/0,3);
A(0,8/10/0,3);
A(0,6/10/0,3);
PC;
Av(0,2/10/0,3);

POLEG DEJAVNOSTI PREDELJENIH ZA
POSAMEZNO NAMENSKO RABO PROSTORA PNRPP
(FI, DIDZP, FZ)
SO DOPUSTNE TUDI NASLEDNJE
DEJAVNOSTI:
Av(0,2/10/0,3);
A(0,6/10/0,3);
A(0,6/10/0,3);
A(0,6/10/0,3);
A(0,8/10/0,3);
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PC; Av(CV);

A(AE, C, D); PC;
Av(CV);
A(AE, D);
A(AE, D);
A(AE, D);
A(AE, D);
Av(CV);
A(AE, D);
A(AE, D);
A(AE, D);
A(AE, D);
A(AE, D);
Av(CV);
A(AE, D);
A(AE, D);
A(AE, C, D);
A(AE, D);

A(AE, C, D); PC;

CDv(G); SKs(AE,
C, D);
SKs(AE, C, D);
PC;
SKs; PC;
SKs(AE, C, D);

Av(CV);
A(AE, D);
A(AE, D);
A(AE, D);
A(AE, C, D);

PNRPP
(vrsta objekta)

42. člen
V celoti se nadomesti PRILOGA 1 z novo, ki se glasi:
»PRILOGA 1: podrobni prostorski izvedbeni pogoji za posamezno enoto urejanja prostora izvedbenega dela občinskega prostorskega načrta Občine Šmartno pri Litiji

Uradni list Republike Slovenije

4311

PPIP

PPIP

GD-35

GD-36

PPIP
PPIP

PPIP

PPIP
PPIP
PPIP

GD-40

GD-41
GD-42
GD-43

94.910 Dejavnost verskih organizacij

A(AE, C, D);

CDv(AE, D);
CDv(AE, D, G);
PC; ZK(G);
Av(CV);

SKg(0,2/10/0,3); SKg(C, CV);
A(0,8/10/0,3);
A(AE, C, D);
A(0,8/10/0,3);
A(AE, C, D);

A(0,8/10/0,3);

CDv(0/0/0,9);
PC;
ZK(0/20/0,2);
Av(0,2/10/0,3);

PC;
SSs(0,5/10/0,3); PC; SSs(AE, D);

104 / 24. 7. 2020

Na območju KD EŠD 19954 – Primskovo – Gradišče Primskova Gora (režim:
arheološko najdišče) se upošteva usmeritve za varovanje arheološke dediščine.
V prvem varstvenem režimu arheološke dediščine ni dovoljeno postavljati novih
objektov. Pred pripravo projekta za pridobivanje gradbenega dovoljenja oziroma
pred gradnjo na arheološkem območju, je potrebno izvesti predhodne arheološke
raziskave.
Na območju KD EŠD 19954 – Primskovo – Gradišče Primskova Gora (režim:
arheološko najdišče) se upošteva usmeritve za varovanje arheološke dediščine.
V prvem varstvenem režimu arheološke dediščine ni dovoljeno postavljati novih
objektov. Pred pripravo projekta za pridobivanje gradbenega dovoljenja oziroma
pred gradnjo na arheološkem območju, je potrebno izvesti predhodne arheološke
raziskave. V enoti je dovoljena le zidanica.

A(AE, D);

PNRPP
(vrsta objekta)

41.200 Gradnja stanovanjskih in
nestanovanjskih stavb
SKs(0,6/15/0,4); SKs(AE, C, D);
94.200 Dejavnost sindikatov
CU(AE, D, G);
94.999 Dejavnost drugje nerazvrščenih članskih CU(0,9/5/0,8);
PC;
PC;
organizacij

POLEG DEJAVNOSTI PREDELJENIH ZA
POSAMEZNO NAMENSKO RABO PROSTORA PNRPP
(FI, DIDZP, FZ)
SO DOPUSTNE TUDI NASLEDNJE
DEJAVNOSTI:
A(0,6/10/0,3);

Št.

GD-39
GD-4

Na območju KD EŠD 19954 – Primskovo – Gradišče Primskova Gora (režim:
arheološko najdišče) se upošteva usmeritve za varovanje arheološke dediščine.
Na območju KD EŠD 20363 – Primskovo – Spomenik partizanskim enotam
Primskovega (režim: dediščina) in KD EŠD 20362 – Primskovo – Spominska
plošča partizanskim enotam Primskovega (režim: dediščina) se upošteva usmeritve
za varovanje memorialne dediščine. V prvem varstvenem režimu arheološke
dediščine ni dovoljeno postavljati novih objektov. Pred pripravo projekta za
pridobivanje gradbenega dovoljenja oziroma pred gradnjo na arheološkem območju
je potrebno izvesti predhodne arheološke raziskave.
Na območju KD EŠD 2191 – Primskovo – Cerkev Marijinega rojstva (režim: vplivno
območje) se upošteva usmeritve za varovanje sakralne stavbne dediščine in
kulturne krajine. Na območju KD EŠD 19954 – Primskovo – Gradišče Primskova
Gora (režim: arheološko najdišče) se upošteva usmeritve za varovanje arheološke
dediščine. V prvem varstvenem režimu arheološke dediščine ni dovoljeno
postavljati novih objektov. Pred pripravo projekta za pridobivanje gradbenega
dovoljenja oziroma pred gradnjo na arheološkem območju, je potrebno izvesti
predhodne arheološke raziskave.
Pri gradnji novih objektov v neposredni bližini cerkve Marijinega rojstva in cerkve
sv. Petra je potrebno upoštevati značilne poglede na cerkev in jih varovati. V prvem
varstvenem režimu arheološke dediščine ni dovoljeno postavljati novih objektov.
Pred pripravo projekta za pridobivanje gradbenega dovoljenja oziroma pred gradnjo
na arheološkem območju, je potrebno izvesti predhodne arheološke raziskave.
V naravno vrednoto in njeno neposredno okolico (obseg korenin) ni dovoljeno
posegati. Pri morebitnem urejanju okolice lipe je potrebno ohranjati ekološke
razmere rastišča. Drevesna vegetacija naj se ohranja. V primeru, da to ni možno,
naj se jih na območju enote urejanja prostora nadomešča s starimi sadnimi sortami.

PODROBNI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI
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GD-37,
GD-38 PPIP

PIA

EUP

Stran
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PIA

PPIP
PPIP
PPIP
PPIP
PPIP

PPIP
PPIP
PPIP
PPIP

PPIP
PPIP
PPIP
PPIP
PPIP

PPIP
PPIP
PPIP
PPIP
PPIP
PPIP
PPIP
PPIP

EUP

GD-44
GD-45
GD-46
GD-47
GD-48

GD-49
GD-5
GD-50
GD-51

GD-52
GD-53
GD-54
GD-55
GD-56

GD-57
GD-6
GD-64
GD-65
GD-7
GD-8
GD-9
GR-1

V EUP (parcela 466/5, k. o. Gradišče) se nahaja NVDP 44009 Jama razočaranj,
kjer je potrebno upoštevati usmeritve za varstvo geomorfološke podzemeljske
naravne vrednote. Na območju NVLP 8018 Bratnica je potrebno upoštevati
usmeritve za varstvo hidrološke in ekosistemske naravne vrednote. Na območju
KD EŠD 2191 – Primskovo – Cerkev Marijinega rojstva (režim: vplivno območje) se
upošteva usmeritve za varovanje sakralne stavbne dediščine in kulturne krajine. Na
območju KD EŠD 9247 – Primskovo – Cerkev sv. Petra (režim: vplivno območje)
se upošteva usmeritve za varovanje sakralne stavbne dediščine in kulturne krajine.
Na območju KD EŠD 19954 – Primskovo – Gradišče Primskova Gora (režim:
arheološko najdišče) se upošteva usmeritve za varovanje arheološke dediščine.
Na območju KD EŠD 11358 – Primskovo – Tabor (režim: dediščina) se upošteva
usmeritve za varovanje sakralno profane stavbna ded. Na območju zemljiških
parcel št. 261, 249, 260/1-del, 880/1-del, vse k. o. Gradišče, ki segajo v območje
KD EŠD 2192 – Mišji Dol – Cerkev sv. Lucije (režim: vplivno območje), se upošteva
usmeritve za varovanje sakralne stavbne dediščine in kulturne krajine.

Na območju NVLP 8018 Bratnica je potrebno upoštevati usmeritve za varstvo
hidrološke in ekosistemske naravne vrednote. V območje naravne vrednote ni
dovoljeno posegati in umeščati objektov.

PODROBNI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI

43.910 Postavljanje ostrešij in krovska dela

K2; PC; K1; G;
VC;
Av(0,2/10/0,3);
A(0,2/10/0,3);
Av(0,2/10/0,3);
Av(0,2/10/0,3);
Av(0,6/10/0,3);
A(0,6/10/0,3);
A(0,8/10/0,3);

PC;
A(0,8/10/0,3);
A(0,8/10/0,3);
A(0,6/10/0,3);
A(0,8/10/0,3);
A(0,8/10/0,3);

POLEG DEJAVNOSTI PREDELJENIH ZA
POSAMEZNO NAMENSKO RABO PROSTORA PNRPP
(FI, DIDZP, FZ)
SO DOPUSTNE TUDI NASLEDNJE
DEJAVNOSTI:
A(0,8/10/0,3);
A(0,6/10/0,3);
A(0,6/10/0,3);
A(0,6/10/0,3);
A(0,6/10/0,3);
PC;
53.100 Izvajanje univerzalne poštne storitve
A(0,6/10/0,3);
Av(0,2/10/0,3);
A(0,6/10/0,3);
A(0,8/10/0,3);

K2; PC; K1; G;
VC;
Av(CV);
A(CV);
Av(CV);
Av(CV);
Av(AE, D, CV);
A(AE, D);
A(AE, C, D);

PC; A(AE, C, D);
A(AE, C, D);
A(AE, D);
A(AE, C, D);
A(AE, C, D);

PC; A(AE, C, D);
Av(CV);
A(AE, D);
A(AE, C, D);

A(AE, C, D);
A(AE, D);
A(AE, D);
A(AE, D);
A(AE, D);

PNRPP
(vrsta objekta)

Uradni list Republike Slovenije
Št.
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Stran

4313

PIA

PPIP
PPIP

PPIP
PPIP

PPIP
PPIP
PPIP
PPIP

PPIP

PPIP

PPIP

PPIP
PPIP
PPIP
PPIP
PPIP

PPIP

PPIP

EUP

GR-10
GR-11

GR-12
GR-13

GR-14
GR-15
GR-16
GR-17

GR-18

GR-19

GR-2

GR-20
GR-21
GR-22
GR-23
GR-24

GR-25

GR-3

EUP se nahaja v območju NVLP 8061 Reka; kjer je potrebno upoštevati usmeritve
za varstvo hidrološke in ekosistemske naravne vrednote. v območju EUP se nahaja
NVLP 7704 Gozd – Reka – lehnjak pod Obrivkarjem; na območju NVLP 7704
Gozd-Reka – lehnjak pod Obrivkarjem je potrebno upoštevati usmeritve za varstvo
geološke naravne vrednote
Na območju NVLP 8061 Reka se upošteva usmeritve za varstvo hidrološke
in ekosistemske naravne vrednote. V območje naravne vrednote ni dovoljeno
posegati in umeščati novih objektov.
Obrežna vegetacija naj se ohranja.
Območje je poplavno ogroženo, zato je treba upoštevati 53. člen tega odloka.
Na poplavnem območju so prepovedane vse dejavnosti in vsi posegi v prostor,
ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna ali priobalna zemljišča ali
povečujejo poplavno ogroženost območja, razen posegov, ki so namenjeni varstvu
pred škodljivim delovanjem voda. Izvajanje dejavnosti na poplavnem območju
je potrebno prilagoditi pogojem in omejitvam, ki jih določajo predpisi s področja
zaščite pred poplavami in z njimi povezane erozije voda. Za vsak poseg na
poplavnem območju, se mora predhodno pridobiti soglasje/mnenje o vplivu gradnje
na vodni režim in stanje voda.

A(0,8/10/0,3);
PC;

A(AE, C, D); PC;

104 / 24. 7. 2020
PC; K2; VC; K1; PC; K2; VC; K1;
G;
G;

PC; A(AE, C, D);
A(AE, C, D);
A(AE, C, D);
A(AE, C, D);
A(AE, C, D);

PC; A(AE, C, D);

PC; A(AE, C, D);

A(AE, C, D);

A(AE, C, D); PC;
A(AE, C, D);
A(AE, C, D);
A(AE, C, D);

PC; A(AE, C, D);
A(AE, C, D);

A(AE, C, D); PC;
A(AE, C, D);

PNRPP
(vrsta objekta)

Št.

A(0,8/10/0,3);
PC;
A(0,8/10/0,3);
PC;
A(0,8/10/0,3);
PC;
A(0,8/10/0,3);
A(0,8/10/0,3);
A(0,8/10/0,3);
A(0,8/10/0,3);
A(0,8/10/0,3);

POLEG DEJAVNOSTI PREDELJENIH ZA
POSAMEZNO NAMENSKO RABO PROSTORA PNRPP
(FI, DIDZP, FZ)
SO DOPUSTNE TUDI NASLEDNJE
DEJAVNOSTI:
A(0,8/10/0,3);
PC;
A(0,8/10/0,3);
PC;
A(0,8/10/0,3);
A(0,8/10/0,3);
PC;
A(0,8/10/0,3);
16.240 Proizvodnja lesene embalaže
A(0,8/10/0,3);
A(0,8/10/0,3);
A(0,8/10/0,3);

4314 /

Na območju NVLP 8061 Reka se upošteva usmeritve za varstvo hidrološke in
ekosistemske naravne vrednote.

Na območju KD EŠD 20278 – Gozd Reka – Spominska plošča padlim v NOB
(režim: dediščina) se upošteva usmeritve za varovanje memorialne dediščine.

PODROBNI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI

Stran

Uradni list Republike Slovenije

PIA

PPIP

PPIP

PPIP

PPIP

PPIP

PPIP

PPIP

PPIP

PPIP

PPIP

PPIP

EUP

GR-4

GR-5

GR-6

GR-7

GR-8

GR-9

JA-1

JA-10

JA-11

JA-12

JA-13

A(AE, C, D); PC;

A(0,8/10/0,3);
PC;

SKg(0/10/0,2);

SKs(0,6/15/0,4); SKs(AE, C, D);

Na območju KD EŠD 875 – Zgornja Jablanica – Gospodarsko poslopje pri hiši
Zgornja Jablanica 4 (režim: dediščina) in KD EŠD 20066 – Zgornja Jablanica –
Kašča pri hiši Zgornja Jablanica 16 (režim: dediščina) se upošteva usmeritve za
varovanje profane stavbne dediščine. EUP meji na območje EPO 37300 Zgornja
Jablanica, kjer je potrebno upoštevati usmeritve za varstvo ekološko pomembnih
območij in na območje pPosVO SI3000184 Zgornja Jablanica, kjer je potrebno
upoštevati usmeritve za varstvo posebnih varstvenih območij (Natura 2000).
Območje ekstenzivnih travniških sadovnjakov naj se ohranja. Vanje ni dovoljeno
umeščati novih objektov. Pri oblikovanju novih objektov v bližini območja profane
59.110 Produkcija filmov, video filmov,
stavbne dediščine je potrebno upoštevati prevladujoč stavbni tip in posebne stavbe. televizijskih oddaj

Na območju EPO 37300 Zgornja Jablanica je potrebno upoštevati usmeritve
za varstvo ekološko pomembnih območij. Posegi v gozdni rob in gozdove niso
dovoljeni, razen za gozdnogospodarska dela v skladu z Gozdnogospodarskim
načrtom. Lesnato vegetacijo med objekti naj se ohranja. V kolikor to ni mogoče naj
se drevesa nadomešča s starimi sortami sadnih dreves.

SKg(C);

SKs(0,6/15/0,4); SKs(AE, C, D);
PC;
PC;

SKs(0,6/15/0,4); SKs(AE, C, D);

49.410 Cestni tovorni promet; 93.120 Dejavnost
športnih klubov
SKs(0,6/15/0,4); SKs(AE, C, D);

A(AE, C, D); PC;

A(0,8/10/0,3);
PC;

A(AE, C, D); PC;

A(0,8/10/0,3);
PC;

A(AE, C, D);

PC; A(AE, C, D);

PC;
A(0,8/10/0,3);

A(0,8/10/0,3);

A(AE, C, D);

PNRPP
(vrsta objekta)

A(0,6/10/0,3);

POLEG DEJAVNOSTI PREDELJENIH ZA
POSAMEZNO NAMENSKO RABO PROSTORA PNRPP
(FI, DIDZP, FZ)
SO DOPUSTNE TUDI NASLEDNJE
DEJAVNOSTI:

Na območju KD EŠD 875 – Zgornja Jablanica – Gospodarsko poslopje pri hiši
Zgornja Jablanica 4 (režim: dediščina) in KD EŠD 20066 – Zgornja Jablanica –
Kašča pri hiši Zgornja Jablanica 16 (režim: dediščina) se upošteva usmeritve za
varovanje profane stavbne dediščine. EUP meji na območje EPO 37300 Zgornja
Jablanica, kjer je potrebno upoštevati usmeritve za varstvo ekološko pomembnih
območij in na območje pPosVO SI3000184 Zgornja Jablanica, kjer je potrebno
upoštevati usmeritve za varstvo posebnih varstvenih območij (Natura 2000).
Območje ekstenzivnih travniških sadovnjakov naj se ohranja. Vanje ni dovoljeno
umeščati novih objektov. Pri oblikovanju novih objektov v bližini območja profane
59.110 Produkcija filmov, video filmov,
stavbne dediščine je potrebno upoštevati prevladujoč stavbni tip in posebne stavbe. televizijskih oddaj

PODROBNI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI

Uradni list Republike Slovenije
Št.
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Stran

4315

PIA

PPIP

PPIP

PPIP

PPIP

PPIP

EUP

JA-14

JA-15

JA-16

JA-17

JA-18

PNRPP
(vrsta objekta)

A(0,6/15/0,4);

ZS;

A(AE, C, D);

ZS(C);

CDk(AE, D, G);

104 / 24. 7. 2020

CDk(0,8/5/0);

Št.

ZK(G); CDv(G);

4316 /

ZK(0/20/0,2);
CDv(0/0/1);

PC;
SKg(0/10/0,2);
SKs;
PC; SKg(C);
SKs(0,6/15/0,4); SKs(AE, C, D);

POLEG DEJAVNOSTI PREDELJENIH ZA
POSAMEZNO NAMENSKO RABO PROSTORA PNRPP
(FI, DIDZP, FZ)
SO DOPUSTNE TUDI NASLEDNJE
DEJAVNOSTI:

Na območju KD EŠD 2549 – Zgornja Jablanica – Cerkev sv. Ane (režim: vplivno
območje) se upošteva usmeritve za varovanje sakralne stavbne dediščine in
kulturne krajine. Na območju pPosVO SI3000184 Zgornja Jablanica je potrebno
upoštevati usmeritve za varstvo posebnih varstvenih območij (Natura 2000). Pri
ureditvi zunanjih površin novo zgrajenega objekta naj se uporabijo le popolnoma
zasenčena svetila oziroma taka svetila, ki ne oddajajo svetlobe nad vodoravnico.
Zunanja svetila naj imajo po možnosti vgrajen senzor za samodejni vklop in izklop.
Na območju EPO 37300 Zgornja Jablanica je potrebno upoštevati usmeritve
za varstvo ekološko pomembnih območij. Območje ekstenzivnih travniških
sadovnjakov v skrajnem severnem delu EUP naj se ohranja. Vanje ni dovoljeno
umeščati novih objektov. Pri gradnji novih objektov na vplivnem območju cerkve
sv. Ane je potrebno upoštevati značilne poglede na cerkev in jih varovati.
Pri gradnji novih objektov v neposredni bližini cerkve sv. Ane je potrebno upoštevati
značilne poglede na cerkev in jih varovati. Na obstoječe odprtine cerkve naj
se ne namešča žičnatih mrež ali polken z režami, ki so manjše od 50 x 15 cm.
Pri vzdrževalnih in rekonstrukcijskih delih na objektih je potrebno izvajanje del
prilagoditi življenjskemu ciklusu netopirjev. Obnovitvena dela naj potekajo v času
med 1. septembrom in 15. aprilom. Pred začetkom izvajanja del se morajo izvajalci
posvetovati z območno službo za varovanje narave. Objektov naj se ne osvetljuje.
Javna razsvetljava naj bo minimalna. V kolikor je to nujno zaradi varnosti, naj
bo osvetlitev minimalna in v skladu z Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega
onesnaževanja okolja (Uradni list RS, št. 81/07, 109/07). Prednostno naj se
uporabljajo svetlobna tipala. Na pokopališču naj se z opozorilnimi tablami opozarja
na omejeno uporabo pesticidov in mineralnih gnojil. Prometne infrastrukture naj
se ne osvetljuje, razen v kolikor je to nujno zaradi prometne varnosti pod pogoji
Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list RS,
št. 81/07, 109/07).
Na območju KD EŠD 20267 – Zgornja Jablanica – Spominska plošča padlim v NOB
(režim: dediščina) se upošteva usmeritve za varovanje memorialne dediščine. Na
območju pPosVO SI3000184 Zgornja Jablanica je potrebno upoštevati usmeritve
za varstvo posebnih varstvenih območij (Natura 2000). Pri ureditvi zunanjih
površin novo zgrajenega objekta naj se uporabijo le popolnoma zasenčena svetila
oziroma taka svetila, ki ne oddajajo svetlobe nad vodoravnico. Zunanja svetila naj
imajo po možnosti vgrajen senzor za samodejni vklop in izklop. Na območju EPO
84.250 Zaščita in reševanje pri požarih
37300 Zgornja Jablanica je potrebno upoštevati usmeritve za varstvo ekološko
in nesrečah 94.999 Dejavnost drugje
pomembnih območij.
nerazvrščenih članskih organizacij
Na območju EUP je dopustna le obnova obstoječih objektov za potrebe šolanje
psov.
Na območju pPosVO SI3000184 Zgornja Jablanica je potrebno upoštevati
usmeritve za varstvo posebnih varstvenih območij (Natura 2000). Pri ureditvi
zunanjih površin novo zgrajenega objekta naj se uporabijo le popolnoma
zasenčena svetila oziroma taka svetila, ki ne oddajajo svetlobe nad vodoravnico.
Zunanja svetila naj imajo po možnosti vgrajen senzor za samodejni vklop in izklop.
Na območju EPO 37300 Zgornja Jablanica je potrebno upoštevati usmeritve za
varstvo ekološko pomembnih območij.

PODROBNI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI

Stran

Uradni list Republike Slovenije

PIA

PPIP

PPIP

PPIP

PPIP

PPIP

PPIP

PPIP

PPIP

PPIP

PPIP

PPIP
PPIP

PPIP

EUP

JA-19

JA-2

JA-20

JA-21

JA-22

JA-23

JA-24

JA-25

JA-26

JA-28

JA-29
JA-3

JA-30

28.930 Proizvodnja strojev za živilsko in
tobačno industrijo

69.200 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti; davčno svetovanje

A(AE, C, D);

A(AE, C, D);
PC; SKs(AE, C,
D);

PNRPP
(vrsta objekta)

SSs(AE, D);
PC; SKs(AE, C,
D);
PC; SKs(AE, C,
D);

CDv(G);
SKg(C);

CDv(0/0/1);
SKg(0/10/0,2);

A(AE, C, D);

A(AE, C, D);

A;
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A;

A; PC;

A;

SKs(AE, C, D);
SKs(0,6/15/0,4); PC;

SSs(0,5/10/0,3);
PC;
SKs(0,6/15/0,4);
PC;
SKs(0,6/15/0,4);

SKs(0,6/15/0,4); SKs(AE, C, D);

A(0,6/15/0,4);

POLEG DEJAVNOSTI PREDELJENIH ZA
POSAMEZNO NAMENSKO RABO PROSTORA PNRPP
(FI, DIDZP, FZ)
SO DOPUSTNE TUDI NASLEDNJE
DEJAVNOSTI:
A(0,6/10/0,3);
PC;
SKs(0,6/15/0,4);

Št.

Na območju KD EŠD 6014 – Gradišče pri Litiji – Arheološko območje Roven (režim:
spomenik) se upošteva usmeritve za varovanje arheološke dediščine. – V prvem
varstvenem režimu arheološke dediščine ni dovoljeno postavljati novih objektov.

Ob gradnji objektov je potrebno upoštevati ustrezne odmike od vodotoka, v skladu
s predpisi, ki urejajo področje voda.
Na območju KD EŠD 20069 – Selšek – Toplar pri hiši Selšek 3 (režim: dediščina)
se upošteva usmeritve za varovanje profane stavbne dediščine. Ob gradnji
objektov je potrebno upoštevati ustrezne odmike od vodotoka, v skladu s predpisi,
ki urejajo področje voda. – Pri oblikovanju novih objektov v bližini območja profane
stavbne dediščine je potrebno upoštevati prevladujoč stavbni tip in posebne stavbe.
Ob gradnji objektov je potrebno upoštevati ustrezne odmike od vodotoka, v skladu
s predpisi, ki urejajo področje voda in odmik od gozdnega roba (sestojna višina
dreves).
Na območju KD EŠD 6014 – Gradišče pri Litiji – Arheološko območje Roven (režim:
spomenik) se upošteva usmeritve za varovanje arheološke dediščine.
Na območju KD EŠD 6014 – Gradišče pri Litiji – Arheološko območje Roven (režim:
spomenik) se upošteva usmeritve za varovanje arheološke dediščine.
Na območju KD EŠD 6014 – Gradišče pri Litiji – Arheološko območje Roven (režim:
spomenik) se upošteva usmeritve za varovanje arheološke dediščine. – V prvem
varstvenem režimu arheološke dediščine ni dovoljeno postavljati novih objektov.
- Pred pripravo projekta za pridobivanje gradbenega dovoljenja oziroma pred
gradnjo na arheološkem območju, je potrebno izvesti predhodne arheološke
raziskave.
Na območju KD EŠD 6014 – Gradišče pri Litiji – Arheološko območje Roven (režim:
spomenik) se upošteva usmeritve za varovanje arheološke dediščine. – V prvem
varstvenem režimu arheološke dediščine ni dovoljeno postavljati novih objektov.Pred pripravo projekta za pridobivanje gradbenega dovoljenja oziroma pred gradnjo
na arheološkem območju, je potrebno izvesti predhodne arheološke raziskave.
Na območju KD EŠD 6014 – Gradišče pri Litiji – Arheološko območje Roven (režim:
spomenik) se upošteva usmeritve za varovanje arheološke dediščine. – V prvem
varstvenem režimu arheološke dediščine ni dovoljeno postavljati novih objektov.
- Pred pripravo projekta za pridobivanje gradbenega dovoljenja oziroma pred
gradnjo na arheološkem območju, je potrebno izvesti predhodne arheološke
raziskave.
Na območju KD EŠD 2552 – Gradišče pri Litiji – Cerkev sv. Marije Magdalene
(režim: dediščina in vplivno območje) se upošteva usmeritve za varovanje sakralne
stavbne dediščine in kulturne krajine.

PODROBNI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI

Uradni list Republike Slovenije
Stran

4317

PIA

PPIP
PPIP
PPIP
PPIP

PPIP

PPIP
PPIP

PPIP
PPIP
PPIP
PPIP
PPIP
PPIP

PPIP
PPIP
PPIP

PPIP
PPIP
PPIP
PPIP
PPIP
PPIP
PPIP
PPIP
PPIP
PPIP
PPIP

PPIP

PPIP

EUP

JA-31
JA-32
JA-33
JA-34

JA-36

JA-37
JA-38

JA-4
JA-40
JA-41
JA-42
JA-43
JA-44

JA-45
JA-46
JA-47

JA-48
JA-49
JA-5
JA-50
JA-51
JA-52
JA-53
JA-54
JA-55
JA-56
JA-57

JA-59

JA-6

PC; A(AE, C, D);
43.210 Inštaliranje električnih napeljav in naprav
49.410 Cestni tovorni promet
SKs(0,6/15/0,4); SKs(AE, C, D);

A(AE, C, D);
A(AE, C, D);
A(AE, C, D);
SKs(AE, C, D);
PC;
SKs(AE, C, D);
SKs(AE, C, D);
SKs(AE, C, D);
A(AE, C, D);
A(AE, C, D); A;
A(AE, C, D);
A(AE, C, D);
A(AE, C, D);
A(AE, C, D);
A(AE, C, D);

SKs(AE, C, D);
PC;
A(AE, C, D);
A(AE, D);
A(AE, D);
A(AE, D);
A(AE, C, D);
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81.210 Splošno čiščenje stavb

A(0,8/10/0,3);
A(0,8/10/0,3);
A(0,8/10/0,3);
SKs(0,6/15/0,4);
PC;
SKs(0,6/15/0,4);
SKs(0,6/15/0,4);
SKs(0,6/15/0,4);
A(0,6/15/0,4);
A(0,8/10/0,3); A;
A(0,8/10/0,3);
A(0,8/10/0,3);
A(0,8/10/0,3);
A(0,8/10/0,3);
A(0,8/10/0,3);
PC;
A(0,8/10/0,3);

SKs(0,6/15/0,4);
PC;
A(0,8/10/0,3);
A(0,6/10/0,3);
A(0,6/10/0,3);
A(0,6/10/0,3);
A(0,8/10/0,3);

A(AE, C, D); PC;
A(AE, C, D);

A(AE, D); PC;

A(AE, C, D);
A(AE, C, D);
A(AE, C, D);
A(AE, C, D);

PNRPP
(vrsta objekta)

Št.

49.410 Cestni tovorni promet

46.150 Posredništvo pri prodaji pohištva,
predmetov in naprav za gospodinjstvo in
železnine

A;
A(0,8/10/0,3);
A(0,8/10/0,3);
A(0,8/10/0,3);
A(0,6/10/0,3);
PC;
A(0,8/10/0,3);
PC;
A(0,8/10/0,3);

POLEG DEJAVNOSTI PREDELJENIH ZA
POSAMEZNO NAMENSKO RABO PROSTORA PNRPP
(FI, DIDZP, FZ)
SO DOPUSTNE TUDI NASLEDNJE
DEJAVNOSTI:

4318 /

Ob gradnji objektov je potrebno upoštevati ustrezne odmike od vodotoka, v skladu
s predpisi, ki urejajo področje voda.

Na območju KD EŠD 2552 – Gradišče pri Litiji – Cerkev sv. Marije Magdalene
(režim: vplivno območje) se upošteva usmeritve za varovanje sakralne stavbne
dediščine in kulturne krajine.

PODROBNI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI

Stran

Uradni list Republike Slovenije

PIA

PPIP

PPIP

PPIP

PPIP

PPIP

PPIP

PPIP

PPIP

PPIP

PPIP

PPIP

PPIP

PPIP

PPIP

PPIP

EUP

JA-60

JA-61

JA-62

JA-63

JA-64

JA-65

JA-66

JA-67

JA-68

JA-69

JA-7

JA-70

JA-71

JA-8,
JA-9

JV-1

14.130 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil;
49.410 Cestni tovorni promet

35.111 Proizvodnja električne energije v
hidroelektrarnah

PC; A(AE, C, D);

A(AE, C, D);

A(AE, C, D);

A(AE, C, D);

A(AE, C, D);
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PC;
PC; SKs(AE, C,
SKs(0,6/15/0,4); D);

SKs(0,6/15/0,4); SKs(AE, C, D);

A(0,8/10/0,3);

A;

A(0,8/10/0,3);

A;

K2; VC; G; PC;
K1;

A(AE, C, D); PC;
PC;
A(0,8/10/0,3);

K2; VC; G; PC;
K1; K2(0/;

A(AE, C, D); PC;

A(0,8/10/0,3);
PC;

A(AE, C, D); PC;

A(0,8/10/0,3);
PC;

A(AE, C, D);

A(0,8/10/0,3);
PC;

A(AE, C, D);

A(AE, C, D);

A(AE, C, D);

PNRPP
(vrsta objekta)

A(0,8/10/0,3);

A(0,8/10/0,3);

A(0,8/10/0,3);

A(0,8/10/0,3);

POLEG DEJAVNOSTI PREDELJENIH ZA
POSAMEZNO NAMENSKO RABO PROSTORA PNRPP
(FI, DIDZP, FZ)
SO DOPUSTNE TUDI NASLEDNJE
DEJAVNOSTI:

Št.

Dovoljeno je pozidati več kot 50 % površine prizidka glede na obstoječo pozidavo.

Na območju KD EŠD 19950 (A1) – Mala Kostrevnica – Prazgodovinsko grobišče
Kajetov Laz (režim: arheološko najdišče) se upošteva usmeritve za varovanje
arheološke dediščine. Na območju pPosVO SI3000184 Zgornja Jablanica je
potrebno upoštevati usmeritve za varstvo posebnih varstvenih območij (Natura
2000). Na območju EPO 37300 Zgornja Jablanica je potrebno upoštevati usmeritve
za varstvo ekološko pomembnih območij. Na območju KD EŠD 2549 – Zgornja
Jablanica – Cerkev sv. Ane (režim: vplivno območje) se upošteva usmeritve za
varovanje sakralne stavbne dediščine in kulturne krajine. Na območju KD EŠD
6014 (A1, 3) – Gradišče pri Litiji – Arheološko območje Roven (režim: spomenik)
se upošteva usmeritve za varovanje arheološke dediščine. Na območju KD EŠD
2552 – Gradišče pri Litiji – Cerkev sv. Marije Magdalene (režim: vplivno območje)
se upošteva usmeritve za varovanje sakralne stavbne dediščine in kulturne krajine.
V Natura območju in območju daljinskega vpliva naj se ob morebitni rekonstrukciji
in širitvi ceste v največji možni meri ohranja obrežna vegetacija ob Jablaniškem
potoku.- Cest naj se ne osvetljuje, razen v kolikor je to nujno zaradi prometne
varnosti.

Na območju KD EŠD 6014 (A1, 3) – Gradišče pri Litiji – Arheološko območje Roven
(režim: spomenik) se upošteva usmeritve za varovanje arheološke dediščine.

PODROBNI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI

Uradni list Republike Slovenije
Stran

4319

PIA

PPIP

PPIP

PPIP

PPIP
PPIP
PPIP

PPIP
PPIP

PPIP
PPIP
PPIP
PPIP

PPIP

PPIP

EUP

JV-10

JV-11

JV-12

JV-13
JV-14
JV-15

JV-16
JV-18
JV-19,
JV-20
JV-21
JV-22
JV-23

JV-24

JV-25

A(0,8/10/0,3);

A(0,6/10/0,3);
SKs(0,6/15/0,4);
SKs(0,6/15/0,4);
A(0,8/10/0,3);
PC;
A(0,8/10/0,3);

PC;
A(0,6/10/0,3);
A(0,8/10/0,3);

A(AE, C, D);

PC; A(AE, C, D);

A(AE, D);
SKs(AE, C, D);
SKs(AE, C, D);
A(AE, C, D);

PC; A(AE, C, D);
A(AE, C, D);

A(AE, C, D); PC;
A(AE, C, D);
A(AE, C, D);

PC; A(AE, C, D);

PO;
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49.410 Cestni tovorni promet

49.410 Cestni tovorni promet; 45.320 Trgovina
na drobno z rezervnimi deli in opremo za
motorna vozila

PO;
PC;
A(0,8/10/0,3);
A(0,8/10/0,3);
PC;
A(0,8/10/0,3);
A(0,6/10/0,3);

Št.

Dovoljenja je gradnja objekta CC-SI 12120 – gostinske stavbe za kratkotrajno
nastanitev.

PNRPP
(vrsta objekta)

08.120 Pridobivanje gramoza, peska, gline;
49.410 Cestni tovorni promet;
Ne glede na oblikovna določila in določila, ki se
nanašajo na dopustne dejavnosti, so za potrebe
dejavnosti kamnoloma dovoljeni tudi objekti za SKs; PC;
PC; SKs(AE, C,
poslovno dejavnost.
SKs(0,6/15/0,4); D);

POLEG DEJAVNOSTI PREDELJENIH ZA
POSAMEZNO NAMENSKO RABO PROSTORA PNRPP
(FI, DIDZP, FZ)
SO DOPUSTNE TUDI NASLEDNJE
DEJAVNOSTI:

4320 /

Ob gradnji objektov je potrebno upoštevati ustrezne odmike od vodotoka, v skladu
s predpisi, ki urejajo področje voda.

Na zemljišču parcele št. 304/1 k. o. Ježni vrh je ne glede na oblikovne kriterije
dovoljenja gradnja frčad.
Enota urejanja prostora posega na območje poplavne nevarnosti. Na poplavnem
območju so prepovedane vse dejavnosti in vsi posegi v prostor, ki imajo lahko
ob poplavi škodljiv vpliv na vode vpliv na vode, vodna ali priobalna zemljišča ali
povečujejo poplavno ogroženost območja, razen posegov, ki so namenjeni varstvu
pred škodljivim delovanjem voda.
Izvajanje dejavnosti na poplavnem območju je potrebno prilagoditi pogojem in
omejitvam, ki jih določajo predpisi s področja zaščite pred poplavami in z njimi
povezane erozije voda. Za vsak poseg na poplavnem območju, se mora predhodno
pridobiti vodno soglasje/mnenje o vplivu gradnje na vodni režim in stanje voda.
Pred načrtovanimi posegi in gradnjo je potrebno izdelati hidrološko-hidravlično
študijo in upoštevati vse razpoložljive podatke.
Ker se del EUP nahaja v območju ogroženem zaradi poplav, je pri gradnji objektov
in drugih posegih v prostor, treba upoštevati področne predpise o pogojih in
omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov na območjih ogroženih zaradi poplav
in z njimi povezane erozije celinskih voda. Dovoljeno je le vzdrževanje obstoječih
objektov, gradnje novih niso dovoljene dokler ne bodo izdelane karte poplavne
nevarnosti in karte razredov poplavne nevarnosti in izvedeni celoviti omilitveni
ukrepi. Šele potem se lahko izvajajo gradnje v skladu s pogoji in omejitvami
za izvajanje posegov in dejavnosti, kot jih opredeljujejo veljavni predpisi s tega
področja.

PODROBNI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI

Stran

Uradni list Republike Slovenije

PPIP

PPIP

PPIP

PPIP

PPIP
PPIP

PPIP

PPIP
PPIP
PPIP
PPIP
PPIP
PPIP
PPIP

OPPN usmeritve za pripravo OPPN JV_52 v prilogi 2
PPIP
OPPN usmeritve za pripravo OPPN JV_54 v prilogi 2

JV-28

JV-29

JV-30

JV-31,
JV-32,
JV-57

JV-33
JV-34

JV-35

JV-36
JV-37
JV-38
JV-39
JV-40
JV-41
JV-42

JV-43
JV-44
JV-45

Na območju KD EŠD 19953 – Vinji Vrh – Arheološko najdišče Vodiški hrib (režim:
arheološko najdišče) se upošteva usmeritve za varovanje arheološke dediščine.
Na območju KD EŠD 19953 – Vinji Vrh – Arheološko najdišče Vodiški hrib (režim:
arheološko najdišče) se upošteva usmeritve za varovanje arheološke dediščine. –
Pred pripravo projekta za pridobivanje gradbenega dovoljenja oziroma pred gradnjo
na arheološkem območju je potrebno izvesti predhodne arheološke raziskave.

Na območju KD EŠD 19953 – Vinji Vrh – Arheološko najdišče Vodiški hrib (režim:
arheološko najdišče) se upošteva usmeritve za varovanje arheološke dediščine. –
Pred pripravo projekta za pridobivanje gradbenega dovoljenja oziroma pred gradnjo
na arheološkem območju je potrebno izvesti predhodne arheološke raziskave.
Na območju KD EŠD 19953 – Vinji Vrh – Arheološko najdišče Vodiški hrib (režim:
arheološko najdišče) se upošteva usmeritve za varovanje arheološke dediščine. –
Pred pripravo projekta za pridobivanje gradbenega dovoljenja oziroma pred gradnjo
na arheološkem območju je potrebno izvesti predhodne arheološke raziskave.
Na območju KD EŠD 19953 – Vinji Vrh – Arheološko najdišče Vodiški hrib (režim:
arheološko najdišče) se upošteva usmeritve za varovanje arheološke dediščine. –
Pred pripravo projekta za pridobivanje gradbenega dovoljenja oziroma pred gradnjo
na arheološkem območju je potrebno izvesti predhodne arheološke raziskave.
Na območju KD EŠD 19953 – Vinji Vrh – Arheološko najdišče Vodiški hrib (režim:
arheološko najdišče) se upošteva usmeritve za varovanje arheološke dediščine. –
Pred pripravo projekta za pridobivanje gradbenega dovoljenja oziroma pred gradnjo
na arheološkem območju je potrebno izvesti predhodne arheološke raziskave.

PPIP
PPIP

JV-26
JV-27

PODROBNI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI

PIA

EUP

Av(AE, C, D, CV);

A(AE, C, D);
A(AE, C, D);
A(AE, C, D);
A(AE, C, D);
Av(CV);
Av(CV);
A(AE, C, D);

A(AE, C, D);
Av(CV);
LN;

A(0,8/10/0,3);
A(0,8/10/0,3);
A(0,8/10/0,3);
A(0,8/10/0,3);
Av(0,2/10/0,3);
Av(0,2/10/0,3);
A(0,8/10/0,3);
– v oddelku 55 Gostinske nastanitvene
dejavnosti – le podrazred 55.202, – oddelek 97
Dejavnost gospodinjstev z zaposlenim hišnim
osebjem.
A(0,8/10/0,3);
Av(0,2/10/0,3);
LN;

Av(CV);
Av(CV);

Av(0,2/10/0,3);
Av(0,2/10/0,3);
A(0,8/10/0,3);

PC; Av(CV);

A(AE, C, D);

A(0,8/10/0,3);
PC;
Av(0,2/10/0,3);

Av(CV); PC;

A(AE, D); PC;

CDv(G);
A(AE, D);

PNRPP
(vrsta objekta)

Av(0,2/10/0,3);
PC;

POLEG DEJAVNOSTI PREDELJENIH ZA
POSAMEZNO NAMENSKO RABO PROSTORA PNRPP
(FI, DIDZP, FZ)
SO DOPUSTNE TUDI NASLEDNJE
DEJAVNOSTI:
CDv(0/0/1);
A(0,6/10/0,3);
A(0,6/10/0,3);
PC;

Uradni list Republike Slovenije
Št.

104 / 24. 7. 2020 /
Stran

4321

Na območju KD EŠD 29 – Bogenšperk – Grad Bogenšperk (režim: spomenik in
vplivno območje) se upošteva usmeritve za varovanje profane stavbne dediščine
in kulturne krajine ter Odlok o razglasitvi gradu Bogenšperk za kulturni spomenik
državnega pomena (Uradni list RS, št. 81/99, 46/05). Na območju KD EŠD 11150
– Bogenšperk – Pollandova hiša pri gradu Bogenšperk (režim: dediščina) se
upošteva usmeritve za varovanje profane stavbne dediščine. Usmeritve za pripravo
OPPN OPPN so podane tudi v prilogi 2.
PPIP
PPIP
Upoštevati je potrebno omejitve glede poseganja v priobalno zemljišče vodotoka
PPIP določene s področnimi predpisi, ki urejajo varstvo voda.
OPPN Usmeritve za pripravo OPPN so podane tudi v prilogi 2.
OPPN Usmeritve za pripravo OPPN so podane tudi v prilogi 2.
OPPN Usmeritve za pripravo OPPN so podane tudi v prilogi 2.
V Natura območju in območju daljinskega vpliva naj se ob morebitni rekonstrukciji
in širitvi ceste v največji možni meri ohranja gozd. Prometne infrastrukture naj
se ne osvetljuje, razen v kolikor je to nujno zaradi prometne varnosti pod pogoji
Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list RS,
št. 81/07, 109/07). Na območju KD EŠD 19955 (A1) – Lupinica – Gomilno grobišče
Zabrezovje (režim: arheološko najdišče) se upošteva usmeritve za varovanje
arheološke dediščine. Na območju KD EŠD 20077 (A3) – Liberga – Vas (režim:
vplivno območje) se upošteva usmeritve za varovanje naselbinske dediščine in
kulturne krajine. Na območju KD EŠD 19956 (A3) – Lupinica – Arheološko najdišče
Zaloga-Jelša (režim: arheološko najdišče) se upošteva usmeritve za varovanje
arheološke dediščine. Na območju KD EŠD 19951 (A1, 3) – Jelša pri Šmartnem pri
Litiji – Arheološko najdišče Gradišca (režim: arheološko najdišče)

PPIP

A;
LN;
LN;
LN;

PC;
CDk(0,8/5/0);
SKs(0,6/10/0);
SKs(0,6/15/0,4);

A;
LN;
LN;
LN;

PC; CDk(AE, D,
G); IK;
SKs(AE, D);
SKs(AE, C, D);

PC; A(AE, C, D);

K2v; G; K1v; PC;
K1; G; PC; K2;
VC;

K2; PC; K1; G;

LN;
A(AE, C, D);
LN;

PNRPP
(vrsta objekta)
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LB-101
LB-102
LB-103
LB-104

LB-1
LB-10
LB-100

JV-9

JV-54

K2v; G; K1v; PC;
K1; G; PC; K2;
VC;
PC;
A(0,8/10/0,3);

K2; PC; K1; G;

LN;
A(0,8/10/0,3);
LN;

POLEG DEJAVNOSTI PREDELJENIH ZA
POSAMEZNO NAMENSKO RABO PROSTORA PNRPP
(FI, DIDZP, FZ)
SO DOPUSTNE TUDI NASLEDNJE
DEJAVNOSTI:

Št.

JV-53

PODROBNI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI

OPPN usmeritve za pripravo OPPN JV_54 v prilogi 2
PPIP
OPPN usmeritve za pripravo OPPN JV_56 v prilogi 2
Na območju KD EŠD 19953 (A3) – Vinji Vrh – Arheološko najdišče Vodiški hrib
(režim: arheološko najdišče) se upošteva usmeritve za varovanje arheološke
PPIP dediščine.
Na območju KD EŠD 19953 (A3) – Vinji Vrh – Arheološko najdišče Vodiški hrib
(režim: arheološko najdišče) se upošteva usmeritve za varovanje arheološke
PPIP dediščine.
Na območju KD EŠD 19957 – Ježce – Arheološko območje Reber-Župnica (režim:
PPIP arheološko najdišče) se upošteva usmeritve za varovanje arheološke dediščine.

PIA

4322 /

JV-51

JV-46,
JV-47,
JV-48,
JV-49
JV-5
JV-50

EUP

Stran

Uradni list Republike Slovenije

LB-83,
LB-115 PPIP

K2;

K2;

Av(CV);

PC; A(AE, C, D);

PC; A(AE, D);

Stran

LB-117 PPIP

Na teh zemljiščih je treba izvesti krčitev gozda in vzpostaviti kmetijsko dejansko
rabo v roku 15 let po sprejemu tega akta.

PC;
A(0,6/15/0,4);

Na območju KD EŠD 13862 – Liberga – Sušilnica za sadje pri hiši Liberga 2
(režim: vplivno območje spomenika) se upošteva usmeritve za varovanje profane
stavbne dediščine in kulturne krajine. – Pri oblikovanju novih objektov v bližini
območja profane stavbne dediščine je potrebno upoštevati prevladujoč stavbni tip
in posebne stavbe.

Av(0,2/10/0,3);

PC;
A(0,6/10/0,3);

Na zavarovanem območju vodnega vira so dopustni posegi skladno z Odlokom
določitvi varstvenih pasov in ukrepov za zavarovanje vodnih virov.

LB-114 PPIP

K2;
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LB-116 PPIP

K2;

A(AE, C, D); PC;

A(0,2/10/0,3);
PC;

Na območju EUP je možna ureditev vodnih vrtin.

PPIP

Št.

LB-113 PPIP

LB-11

PC; K2v; K1v;

Na območju KD EŠD 20075 – Lupinica – Vinski hram južno od hiše Lupinica 16
(režim: dediščina) se upošteva usmeritve za varovanje profane stavbne dediščine.

LB-108,
LB-109 PPIP

PC; K2v;

G; K2v; K2; PC; G; K2v; K2; PC;
K1v;
K1v;

EUP meji na območje KD 20073 Preska nad Kostrevnico – Vinski hram Preska nad
Kostrevnico 19.

K1; PC; K2; G;
VC;

PNRPP
(vrsta objekta)

LB-106 PPIP

POLEG DEJAVNOSTI PREDELJENIH ZA
POSAMEZNO NAMENSKO RABO PROSTORA PNRPP
(FI, DIDZP, FZ)
SO DOPUSTNE TUDI NASLEDNJE
DEJAVNOSTI:

K1; PC; K2; G;
VC; PC(0/;

PODROBNI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI

LB-105 PPIP

PIA

se upošteva usmeritve za varovanje arheološke dediščine. Na območju pPosVO
SI3000184 Zgornja Jablanica je potrebno upoštevati usmeritve za varstvo posebnih
varstvenih območij (Natura 2000). Na območju EPO 37300 Zgornja Jablanica
je potrebno upoštevati usmeritve za varstvo ekološko pomembnih območij. Na
območju KD EŠD 19944 (A1, 3) – Velika Kostrevnica – Arheološko najdišče
Bregarjev Laz (režim: arheološko najdišče) in KD EŠD 19945 (A1, 3) – Velika
Kostrevnica – Arheološko območje Verejev Laz (režim: arheološko najdišče) se
upošteva usmeritve za varovanje arheološke dediščine. Na območju KD EŠD
2550 – Liberga – Cerkev sv. Mohorja in Fortunata (režim: vplivno območje), se
upošteva usmeritve za varovanje sakralne stavbne dediščine in kulturne krajine.
Na parcelah 1544/1,1544/2 in 1560-del, vse k. o. Liberga, je dopustna ureditev
vzletne steze. Na območju KD EŠD 13862 – Liberga – Sušilnica za sadje pri hiši
Liberga 2 (režim: vplivno območje spomenika) se upošteva usmeritve za varovanje
profane stavbne dediščine in kulturne krajine. Na območju KD EŠD 20271 – Preska
nad Kostrevnico – Spomenik II. Štajerskemu bataljonu v Tisju (režim: dediščina)
se upošteva usmeritve za varovanje memorialne dediščine. Na območju KD EŠD
20077 – Liberga – Vas (režim: dediščina in vplivno območje) se upošteva usmeritve
za varovanje naselbinske dediščine in kulturne krajine.

EUP
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4323

EUP

PIA

Območje obstoječe gostilne. Dovoljene so gradnje za potrebe obstoječe dejavnosti
ter bivanju. Na celotnem območju je potrebna medsebojno usklajena gradnja.
Osnovna dejavnost: So namenjena bivanju s spremljajočimi dejavnostmi, ki služijo
tem območjem.
Spremljajoče dejavnosti:
centralne dejavnosti, gostinstvo in turizem, trgovske dejavnosti na drobno,
kmetijstvo in gozdarstvo ter do 150 m2 skupne uporabne površine za poslovno
oziroma obrtno dejavnosti, ali druge dejavnosti, ki služijo tem območjem.
Izključujoče dejavnosti:
proizvodne dejavnosti, promet in skladiščenje, trgovina na debelo.
Vrsta objektov, zahtevnih in manj zahtevnih:
1110 enostanovanjska stavba
1121 dvostanovanjska stavba
12420 garažne stavbe
126 stavbe splošnega družbenega pomena
127 Druge nestanovanjske stavbe
24110 športna igrišča
24122 drugi objekti za šport, rekreacijo in prosti čas.
Dovoljena je gradnja gospodarskih infrastrukturnih objektov in naprav, ki so v
javnem lokalnem interesu.
Zelene površine:
FZP: 0.15
Maksimalna dopustna izraba: FZ: 0.40, K+P+M ali K+P+1N+M
Merila in pogoji za oblikovanje:
Na parceli stavbe je dovoljeno zgraditi le eno stanovanjsko stavbo ter več
gospodarskih objektov, pomožnih kmetijsko gozdarskih objektov ter objektov za
lastne potrebe, vendar slednje le tako, da oblikujejo notranje dvorišče.
Pri prenovi in notranjem razvoju podeželskih naselij naj se ohranja in poudarja
kulturne in krajinske kvalitete, zlasti v navezavi s kmetijskimi dejavnostmi na
robovih naselij, s čimer se ohranja ruralni značaj naselij.
Maksimalni gabariti:
– Višinski gabarit:
– Višina slemena ne sme presegati višin slemen sosednjih objektov enake
namembnosti v oddaljenosti 50 m od roba objekta v enoti urejanja prostora;
– Kota pritličja je na ravnem ali rahlo nagnjenem terenu (do 10 %) največ 30 cm
nad koto urejenega terena ob objektu, oziroma kot jo določi morebitna hidrološko
hidravlična študija, če je le ta potrebna;
– Gradnja podzemnih kletnih etaž v stavbah je dovoljena povsod kjer in v
kakršnem obsegu to dopuščajo geomehanske razmere, potek komunalnih vodov,
zaščita podtalnice in stabilnost objektov;
– Razmerja gabaritov:
– Podolgovat tloris min 1:1.2; Tlorisna oblika objekta je lahko v obliki črk »I, L,
U,T« oziroma lomljen tloris.

PODROBNI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI

POLEG DEJAVNOSTI PREDELJENIH ZA
POSAMEZNO NAMENSKO RABO PROSTORA PNRPP
(FI, DIDZP, FZ)
SO DOPUSTNE TUDI NASLEDNJE
DEJAVNOSTI:
PNRPP
(vrsta objekta)

Stran

4324 /
Št.

104 / 24. 7. 2020
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PIA

PPIP

PPIP

LB-13

A(AE, D);

A(AE, D);

PNRPP
(vrsta objekta)

Stran

A(0,6/10/0,3);

A(0,6/10/0,3);

POLEG DEJAVNOSTI PREDELJENIH ZA
POSAMEZNO NAMENSKO RABO PROSTORA PNRPP
(FI, DIDZP, FZ)
SO DOPUSTNE TUDI NASLEDNJE
DEJAVNOSTI:

104 / 24. 7. 2020 /

LB-12

Fasade:
– Elementi na fasadah morajo biti osno simetrično razporejeni; oblikovanje in
horizontalna ter vertikalna členitev fasad, strukturiranje in postavitev fasadnih
odprtin in oblikovanje drugih fasadnih elementov naj bo usklajeno s tradicionalnimi
objekti oziroma z kvalitetno oblikovanimi objekti v oddaljenosti 50 m;
– Pri dozidavah in nadzidavah ter rekonstrukcijah je treba upoštevati vse izvedbene
pogoje, ki veljajo za novogradnjo;
– fasade so lahko horizontalno in vertikalno členjene, odprtine so lahko pokončne in
horizontalne oblike, razen pri podrobnejši namenski rabi SKj kjer so odprtine lahko
samo pokončne oblike;
– fasade so lahko tudi lesene in obložene s kamnom; pri lesenih fasadah naj se
uporabi rezan les;
Strehe:
– zahtevni in manj zahtevni objekt mora biti prekrit s simetrično dvokapnico z
naklonom v smeri daljše stranice, pri čemer naklon znaša od 35° do 45°. To določilo
ne velja na območjih naselbinske dediščine. Na teh območjih je za drugačno
oblikovanje streh potrebno pridobiti kulturnovarstveno soglasje;
– smer slemena mora biti vzporedna z daljšo stranico;
– večkapne strehe so dovoljene v primeru, kadar je smiselno optično zmanjšanje
volumna stavbe, kadar to zahteva lokacija;
– dovoljeni so čopi, kjer so avtohtoni oziroma prevladujoči;
– za objekte, ki niso namenjeni bivanju (garaže) so na celotnem območju občine
dovoljene ravne strehe;
Druga merila: Pri rekonstrukcijah ter nadomestnih gradnjah, v primeru, da objekt
ne izpolnjuje vseh pogojev oblikovanja po veljavnem OPN, lahko veljajo merila
oblikovanja, ki so bila veljavna v času legalno zgrajenega obstoječega objekta, ki
se rekonstruira, oziroma se obstoječi objekt po rušenju lahko nadomesti z novim
objektom skladno z merili oblikovanja, ki so bila veljavna v času legalno zgrajenega
obstoječega objekta.
Posebnosti:
– izrazito podolžen tloris (razmerje stranic min 1:1.4); Tlorisna oblika objekta je
lahko v obliki črk »I, L, U,T« oziroma lomljen tloris.
– balkoni na vedutno izpostavljenih legah niso dopustni (razen če gre za tip vile ali
pomembnejše mestne ali trške stavbe v jedrih naselij);
– dodatki na pročeljih (stolpiči, fasadni pomoli) in na strehah objektov (strehe z
nezdružljivimi nakloni, slemeni in kritinami) niso dovoljeni;
– ni dovoljeno postavljati večstanovanjskih objektov;
– na območju kmetij je potrebno ohranjati prvotno strukturo in tipologijo gradnje ter
ni dovoljeno postavljati večstanovanjskih objektov.

PODROBNI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI

Št.

LB-118 PPIP

EUP

Uradni list Republike Slovenije

4325

Av(CV); PC;
A(AE, C, D);

G; K2;
Av(0,2/10/0,3);
PC;
A(0,8/10/0,3);

PPIP

PPIP

PPIP

Na območju EUP, kjer se nahaja NVLP 810 Bogenšperk – duglazije, je potrebno
upoštevati usmeritve za varstvo drevesne naravne vrednote. Na območju KD EŠD
19942 – Bogenšperk – Gomilno grobišče Dvor-Strmec (režim: arheološko najdišče)
se upošteva usmeritve za varovanje arheološke dediščine, na območju KD EŠD 29
– Bogenšperk – Grad Bogenšperk (režim: vplivno območje) se upošteva usmeritve
za varovanje profane stavbne dediščine in kulturne krajine ter na območju KD EŠD
4155 – Dvor pri Bogenšperku – Ruševine gradu Lichtenberg (režim: arheološko
najdišče) se upošteva usmeritve za varovanje arheološke dediščine. Na območju
EUP, kjer se nahajata NVLP 7640 Bogenšperk – hrast 1 in NVLP 7641 Bogenšperk
– hrast 2, je potrebno upoštevati usmeritve za varstvo drevesne naravne vrednote.
OPPN Usmeritve za pripravo OPPN so podane tudi v prilogi 2.

PPIP

PPIP

PPIP

PPIP

PPIP

LB-17

LB-18

LB-19

LB-2

LB-20

LB-21

LB-22

LB-23

LB-25

A(0,8/10/0,3);

A(0/10/0,2);

A(0,8/10/0,3);

A(0/10/0,2);

Av(0,2/10/0,3);

Av(0,2/10/0,3);

A(AE, C, D);

A(C);

A(AE, C, D);

A(C);

Av(CV);

Av(CV);

Av(CV);

PC; A(AE, C, D);

PC;
A(0,8/10/0,3);
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Dovoljeni so le pomožni kmetijsko-gozdarski objekti, in sicer:
12711 Stavbe za rastlinsko pridelavo,
12713 Stavbe za spravilo pridelka,
12712 Stavbe za rejo živali,
12714 Druge nestanovanjske kmetijske stavbe

Dovoljeni so le pomožni kmetijsko-gozdarski objekti, in sicer:
12711 Stavbe za rastlinsko pridelavo,
12713 Stavbe za spravilo pridelka,
12712 Stavbe za rejo živali,
12714 Druge nestanovanjske kmetijske stavbe

G; K2;

Av(0,2/10/0,3);

PPIP

LB-16

Št.

A(AE, D);

4326 /

A(0,6/10/0,3);

PC; A(AE, D);

PPIP

PC;
A(0,6/10/0,3);

LB-15

PNRPP
(vrsta objekta)

PPIP

POLEG DEJAVNOSTI PREDELJENIH ZA
POSAMEZNO NAMENSKO RABO PROSTORA PNRPP
(FI, DIDZP, FZ)
SO DOPUSTNE TUDI NASLEDNJE
DEJAVNOSTI:

LB-14

PODROBNI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI

PIA

EUP

Stran

Uradni list Republike Slovenije

PNRPP
(vrsta objekta)

PC;
SSs(0,5/10/0,3); PC; SSs(AE, D);

SSs(0,5/10/0,3); SSs(AE, D);

43.210 Inštaliranje električnih napeljav in naprav SSs(0,5/10/0,3); SSs(AE, D);

PPIP

PPIP

PPIP

PPIP

PPIP

PPIP

Na območju KD EŠD 19945 – Velika Kostrevnica – Arheološko območje Verejev
Laz (režim: arheološko najdišče) se upošteva usmeritve za varovanje arheološke
OPPN dediščine. Usmeritve za pripravo OPPN so podane tudi v prilogi 2.

Na območju KD EŠD 19945 – Velika Kostrevnica – Arheološko območje Verejev
Laz (režim: arheološko najdišče) se upošteva usmeritve za varovanje arheološke
OPPN dediščine. Usmeritve za pripravo OPPN so podane tudi v prilogi 2.

LB-29

LB-3

LB-30

LB-31

LB-32

LB-33

LB-34

Na območju KD EŠD 19945 – Velika Kostrevnica – Arheološko območje Verejev
Laz (režim: arheološko najdišče) se upošteva usmeritve za varovanje arheološke
dediščine.

A(AE, D);

PC;
SSs(0,5/10/0,3); PC; SSs(AE, D);

Št.

43.320 Vgrajevanje stavbnega pohištva; 56.102 SKs(0,6/15/0,4); SKs(AE, C, D);
Okrepčevalnice in podobni obrati
SSs(0,5/10/0,3); SSs(AE, D);

A(0,6/10/0,3);

SKs(0,6/15/0,4); SKs(AE, C, D);

SKs(0,8/10/0,3); SKs(AE, C, D);

SKs(0,8/10/0,3); SKs(AE, C, D);

LB-28

Enota urejanja prostora posega na območje poplavne nevarnosti. Na poplavnem
območju so prepovedane vse dejavnosti in vsi posegi v prostor, ki imajo lahko
ob poplavi škodljiv vpliv na vode vpliv na vode, vodna ali priobalna zemljišča ali
povečujejo poplavno ogroženost območja, razen posegov, ki so namenjeni varstvu
pred škodljivim delovanjem voda.
Izvajanje dejavnosti na poplavnem območju je potrebno prilagoditi pogojem in
omejitvam, ki jih določajo predpisi s področja zaščite pred poplavami in z njimi
povezane erozije voda. Za vsak poseg na poplavnem območju, se mora predhodno
pridobiti vodno soglasje/mnenje o vplivu gradnje na vodni režim in stanje voda.
Pred načrtovanimi posegi in gradnjo je potrebno izdelati hidrološko-hidravlično
študijo in upoštevati vse razpoložljive podatke.

PPIP

PPIP

25.940 Proizvodnja vijačnega materiala, vezi;
94.999 Dejavnost drugje nerazvrščenih članskih
organizacij. Dovoljena je gradnja stavbe za
potrebe obrti. Dovoljen je tudi tip zazidave E.
SKs(0,7/10/0,3); SKs(AE, D);

POLEG DEJAVNOSTI PREDELJENIH ZA
POSAMEZNO NAMENSKO RABO PROSTORA PNRPP
(FI, DIDZP, FZ)
SO DOPUSTNE TUDI NASLEDNJE
DEJAVNOSTI:

LB-26

Na območju so dopustni faktorji: FZ: 0,7, DBP: 3 %, ter normativ za parkirna mesta:
1PM/150 m2 neto površine skladišča brez strank oziroma 1 na tri zaposlene –
minimalno 3PM.
Enota urejanja prostora posega na območje poplavne nevarnosti. Na poplavnem
območju so prepovedane vse dejavnosti in vsi posegi v prostor, ki imajo lahko
ob poplavi škodljiv vpliv na vode vpliv na vode, vodna ali priobalna zemljišča ali
povečujejo poplavno ogroženost območja, razen posegov, ki so namenjeni varstvu
pred škodljivim delovanjem voda.
Izvajanje dejavnosti na poplavnem območju je potrebno prilagoditi pogojem in
omejitvam, ki jih določajo predpisi s področja zaščite pred poplavami in z njimi
povezane erozije voda. Za vsak poseg na poplavnem območju, se mora predhodno
pridobiti vodno soglasje/mnenje o vplivu gradnje na vodni režim in stanje voda.
Pred načrtovanimi posegi in gradnjo je potrebno izdelati hidrološko-hidravlično
študijo in upoštevati vse razpoložljive podatke.

PODROBNI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI

LB-27

PIA

EUP
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104 / 24. 7. 2020 /
Stran

4327

PIA

PPIP

PPIP
PPIP

PPIP

PPIP

PPIP
PPIP
PPIP
PPIP
PPIP

PPIP
PPIP

EUP

LB-35

LB-36
LB-37

LB-38,
LB-39

LB-40

LB-41
LB-42
LB-43
LB-44
LB-45

LB-46
LB-47

SKs (AE, C, D);

SKs(0,6/15/0,4); SKs(AE, C, D);
A(0,8/10/0,3);
A(AE, C, D);

CDi(G);
A(AE, C, D);
A(AE, C, D);
A(AE, C, D);
A(AE, C, D);

PC;
PC; SKs(AE, C,
SKs(0,8/10/0,3); D);

SKs;

CU(0,9/5/0,8);
CU(AE, D, G);
PC;
PC;
SSs(0,5/10/0,3); SSs(AE, D);
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43.330 Oblaganje tal in sten; 94.200 Dejavnost
sindikatov
CDi(0,8/20/0,4);
A(0,8/10/0,3);
A(0,8/10/0,3);
A(0,8/10/0,3);
A(0,8/10/0,3);

46.110 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živih živali, tekstilnih surovin,
polizdelkov; 84.250 Zaščita in reševanje pri
požarih in nesrečah
49.410 Cestni tovorni promet

Št.

Na območju KD EŠD 19956 (A3) – Lupinica – Arheološko najdišče Zaloga-Jelša
(režim: arheološko najdišče) se upošteva usmeritve za varovanje arheološke
dediščine. Na območju KD EŠD 20076 – Lupinica – Hiša Lupinica 4 (režim:
dediščina) se upošteva usmeritve za varovanje profane stavbne dediščine. – V
prvem varstvenem režimu arheološke dediščine ni dovoljeno postavljati novih
objektov.
– Pred pripravo projekta za pridobivanje gradbenega dovoljenja oziroma pred
gradnjo na arheološkem območju je potrebno izvesti predhodne arheološke
raziskave.
– Arhitekturno oblikovanje novih objektov se mora v neposredni bližini profane
stavbne dediščine prilagoditi arhitekturi profane stavbne dediščine.

PNRPP
(vrsta objekta)

25.732 Proizvodnja orodja za stroje; 43.210
Inštaliranje električnih napeljav in naprav;
43.220 Inštaliranje vodovodnih, plinskih in
ogrevalnih napeljav in naprav; 96.021 Frizerska PC;
PC; SKs(AE, C,
dejavnost
SKs(0,6/15/0,4); D);

POLEG DEJAVNOSTI PREDELJENIH ZA
POSAMEZNO NAMENSKO RABO PROSTORA PNRPP
(FI, DIDZP, FZ)
SO DOPUSTNE TUDI NASLEDNJE
DEJAVNOSTI:

4328 /

Na območju KD EŠD 19944 – Velika Kostrevnica – Arheološko najdišče Bregarjev
Laz (režim: arheološko najdišče) se upošteva usmeritve za varovanje arheološke
dediščine. – Pred pripravo projekta za pridobivanje gradbenega dovoljenja oziroma
pred gradnjo na arheološkem območju je potrebno izvesti predhodne arheološke
raziskave.
Na območju KD EŠD 19944 – Velika Kostrevnica – Arheološko najdišče Bregarjev
Laz (režim: arheološko najdišče) se upošteva usmeritve za varovanje arheološke
dediščine. – Pred pripravo projekta za pridobivanje gradbenega dovoljenja oziroma
pred gradnjo na arheološkem območju je potrebno izvesti predhodne arheološke
raziskave.

Na območju KD EŠD 19945 (A1, 3)- Velika Kostrevnica – Arheološko območje
Verejev Laz (režim: arheološko najdišče) se upošteva usmeritve za varovanje
arheološke dediščine. Na območju KD EŠD 19944 – Velika Kostrevnica –
Arheološko najdišče Bregarjev Laz (režim: arheološko najdišče) se upošteva
usmeritve za varovanje arheološke dediščine. – V prvem varstvenem režimu
arheološke dediščine ni dovoljeno postavljati novih objektov. – Pred pripravo
projekta za pridobivanje gradbenega dovoljenja oziroma pred gradnjo na
arheološkem območju je potrebno izvesti predhodne arheološke raziskave.
Na območju KD EŠD 20273 – Velika Kostrevnica – Spominska plošča padlim
v NOB (režim: dediščina) se upošteva usmeritve za varovanje memorialne
dediščine. Na območju KD EŠD 20272 – Velika Kostrevnica – Spominska plošča
v NOB padlim gasilcem (režim: dediščina) se upošteva usmeritve za varovanje
memorialne dediščine.

PODROBNI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI

Stran
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PIA

PPIP

PPIP
PPIP
PPIP

PPIP
PPIP
PPIP
PPIP
PPIP
PPIP
PPIP
PPIP
PPIP
PPIP
PPIP
PPIP

PPIP
PPIP

PPIP
PPIP
PPIP
PPIP
PPIP
PPIP
PPIP

PPIP

PPIP

PPIP

EUP

LB-48

LB-49
LB-50
LB-51

LB-52
LB-53
LB-54
LB-55
LB-56
LB-57
LB-58
LB-59
LB-6
LB-60
LB-61
LB-62

LB-64
LB-65

LB-66
LB-67
LB-68
LB-69
LB-7
LB-70
LB-71

LB-72

LB-73

LB-75

Stran

A(AE, C, D);

PC; A(AE, C, D);

PC; Av(CV);

PC; Av(CV);
Av(CV);
Av(CV);
Av(CV);
SSs(AE, D);
Av(CV);
Av(CV);

Av(CV);
A(AE, C, D);

Av(CV); PC;
Av(CV);
A(AE, C, D);
A(AE, C, D);
Av(CV);
A(AE, C, D);
A(AE, C, D);
A(AE, C, D);
A(AE, C, D);
A(AE, C, D);
A(AE, C, D);
A(AE, C, D);

A(C);
A(AE, C, D);
A(AE, C, D);

A(AE, C, D);

PNRPP
(vrsta objekta)
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A;

Av(0,2/10/0,3);
A(0,8/10/0,3);
PC;
Av(0,2/10/0,3);
Av(0,2/10/0,3);
Av(0,2/10/0,3);
Av(0,2/10/0,3);
SSs(0,5/10/0,3);
Av(0,8/10/0,3);
Av(0,2/10/0,3);
PC;
Av(0,2/10/0,3);
PC;
A(0,8/10/0,3);

A(0/10/0,2);
A(0,8/10/0,3);
A(0,8/10/0,3);
Av(0,2/10/0,3);
PC;
Av(0,2/10/0,3);
A(0,8/10/0,3);
A(0,8/10/0,3);
Av(0,2/10/0,3);
A(0,8/10/0,3);
A(0,8/10/0,3);
A(0,8/10/0,3);
A(0,8/10/0,3);
A(0,8/10/0,3);
A(0,8/10/0,3);
A(0,8/10/0,3);

POLEG DEJAVNOSTI PREDELJENIH ZA
POSAMEZNO NAMENSKO RABO PROSTORA PNRPP
(FI, DIDZP, FZ)
SO DOPUSTNE TUDI NASLEDNJE
DEJAVNOSTI:
A(0,8/10/0,3);

Št.

Na območju KD EŠD 20077 – Liberga – Vas (režim: vplivno območje) se upošteva
usmeritve za varovanje naselbinske dediščine in kulturne krajine.

Na območju KD EŠD 20073 – Preska nad Kostrevnico – Vinski hram Preska nad
Kostrevnico 19 (režim: dediščina) se upošteva usmeritve za varovanje profane
stavbne dediščine.

Dovoljeni so le pomožni kmetijsko-gozdarski objekti, in sicer:
12711 Stavbe za rastlinsko pridelavo,
12713 Stavbe za spravilo pridelka,
12712 Stavbe za rejo živali,
12714 Druge nestanovanjske kmetijske stavbe

PODROBNI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI
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4329

PPIP

PPIP
PPIP

PPIP

PPIP

PPIP

PPIP

PPIP

PPIP
PPIP

PPIP

PPIP

PPIP

LB-78
LB-79
LB-8

LB-80

LB-82
LB-84

LB-85

LB-86

LB-87

LB-88

LB-89

LB-9
LB-91

LB-92

LB-93

LB-94

Na območju KD EŠD 2550 – Liberga – Cerkev sv. Mohorja in Fortunata (režim:
dediščina in vplivno območje) se upošteva usmeritve za varovanje sakralne
stavbne dediščine in kulturne krajine.
Na območju KD EŠD 2550 – Liberga – Cerkev sv. Mohorja in Fortunata (režim:
vplivno območje) se upošteva usmeritve za varovanje sakralne stavbne dediščine
in kulturne krajine. – Pri gradnji novih objektov v neposredni bližini cerkve
sv. Mohorja in Fortunata je potrebno upoštevati značilne poglede na cerkev in jih
varovati.

43.990 Druga specializirana gradbena dela

PC; A(AE, C, D);
PC; SKs(AE, C,
D);
SKs(AE, C, D);
PC;

SKs(AE, C, D);
PC;
SKs(AE, C, D);
PC;
A(AE, C, D);

A(AE, D);

CDv(G); ZK(G);

Av(CV); PC;

A(CV); PC;

A(AE, C, D); PC;
Av(CV);

PC; A(AE, C, D);

SKs(AE, C, D);
A(AE, C, D);
SKs(AE, C, D);
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SKs(0,8/10/0,3);
PC;
SKs(0,6/15/0,4);
PC;
A(0,8/10/0,3);
PC;
A(0,8/10/0,3);
PC;
SKs(0,8/10/0,3);
SKs(0,6/15/0,4);
PC;

A(0,6/10/0,3);

CDv(0/0/1);
ZK(0/20/0,2);

SKs(0,6/15/0,4);
A(0,8/10/0,3);
SKs(0,6/15/0,4);
PC;
A(0,8/10/0,3);
A(0,8/10/0,3);
PC;
Av(0,2/10/0,3);
A(0,2/10/0,3);
PC;
Av(0,2/10/0,3);
PC;

Št.

41.200 Gradnja stanovanjskih in
nestanovanjskih stavb; 43.120 Zemeljska
pripravljalna dela; 56.101 Restavracije in
gostilne; 93.120 Dejavnost športnih klubov

Na območju KD EŠD 20078 – Liberga – Hiša Liberga 7 (režim: dediščina) se
upošteva usmeritve za varovanje profane stavbne dediščine. Na območju KD EŠD
20077 – Liberga – Vas (režim: dediščina in vplivno območje) se upošteva usmeritve
za varovanje naselbinske dediščine in kulturne krajine. Ne glede na oblikovna
določila in določen faktor izrabe zemljišč je dovoljena prizidava obstoječega
gasilskega doma v površini 60 % bruto etažnih površin. Usmeritve za pripravo
43.330 Oblaganje tal in sten; 84.250 Zaščita in
OPPN OPPN so podane tudi v prilogi 2.
reševanje pri požarih in nesrečah
PPIP
PPIP

A(AE, C, D);
A(AE, C, D);

PNRPP
(vrsta objekta)

4330 /

Na območju je dopusten faktor zazidanosti FZ 0,6, ostali pogoji kot so določeni za
namensko rabo.

PPIP
PPIP

LB-76
LB-77

PODROBNI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI

PIA

EUP

POLEG DEJAVNOSTI PREDELJENIH ZA
POSAMEZNO NAMENSKO RABO PROSTORA PNRPP
(FI, DIDZP, FZ)
SO DOPUSTNE TUDI NASLEDNJE
DEJAVNOSTI:
A(0,8/10/0,3);
A(0,8/10/0,3);

Stran
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PIA

PPIP
PPIP
PPIP

PPIP
PPIP
PPIP
PPIP
PPIP

PPIP

PPIP

PPIP
PPIP
PPIP
PPIP
PPIP
PPIP
PPIP
PPIP
PPIP
PPIP
PPIP
PPIP
PPIP
PPIP

PPIP
PPIP

PPIP
PPIP
PPIP

EUP

LB-95
LB-96
LB-97

LB-98
LB-99
PO-1
PO-10
PO-11

PO-12

PO-13

PO-14
PO-15
PO-16
PO-17
PO-18
PO-19
PO-2
PO-20
PO-21
PO-22
PO-23
PO-24
PO-25
PO-26

PO-27
PO-28

PO-29
PO-3
PO-30

Na območju KD EŠD 2193 – Dolnji Vrh – Cerkev sv. Janeza Krstnika (režim:
dediščina in vplivno območje) se upošteva usmeritve za varovanje sakralne
stavbne dediščine in kulturne krajine. Pri gradnji novih objektov v neposredni enote
kulturne dediščine EŠD 2193 – Dolnji Vrh – Cerkev sv. Janeza Krstnika je potrebno
upoštevati značilne poglede na cerkev in jih varovati.

Na območju KD EŠD 20080 – Cerovica – Hiša Cerovica 9 (režim: dediščina) se
upošteva usmeritve za varovanje profane stavbne dediščine.

PODROBNI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI

93.190 Druge športne dejavnosti; 94.999
Dejavnost drugje nerazvrščenih članskih
organizacij

CDv(G); SKs;
SKs(AE, C, D);
PC;
A(AE, C, D);
SKs(AE, C, D);

Av(CV);
Av(CV);
Av(CV);
Av(CV);
Av(CV);
Av(CV);
A(AE, C, D);
Av(CV);
Av(CV);
Av(CV);
Av(CV);
Av(CV);
Av(CV);
Av(CV);
SKs(AE, C, D);
SKs; PC;
SKs(AE, C, D);

PC; Av(CV);

PC; A(AE, C, D);

SKs(AE, C, D);
SKs(AE, C, D);
A(C);
A(AE, C, D);
A(AE, C, D);

A(AE, C, D);
SSs(AE, D);
SKs(AE, C, D);

PNRPP
(vrsta objekta)

Št.

CDv(0/0/1); SKs;
SKs(0,6/15/0,4);
PC;
A(0,8/10/0,3);
SKs(0,6/15/0,4);

Av(0,2/10/0,3);
Av(0,2/10/0,3);
Av(0,2/10/0,3);
Av(0,2/10/0,3);
Av(0,2/10/0,3);
Av(0,2/10/0,3);
A(0,8/10/0,3);
Av(0,2/10/0,3);
Av(0,2/10/0,3);
Av(0,2/10/0,3);
Av(0,2/10/0,3);
Av(0,2/10/0,3);
Av(0,2/10/0,3);
Av(0,2/10/0,3);
SKs(0,6/15/0,4);
SKs; PC;
SKs(0,6/15/0,4);

SKs(0,6/15/0,4);
SKs(0,6/15/0,4);
A(0/10/0,2);
A(0,8/10/0,2);
A(0,8/10/0,3);
PC;
A(0,8/10/0,3);
PC;
Av(0,2/10/0,3);

POLEG DEJAVNOSTI PREDELJENIH ZA
POSAMEZNO NAMENSKO RABO PROSTORA PNRPP
(FI, DIDZP, FZ)
SO DOPUSTNE TUDI NASLEDNJE
DEJAVNOSTI:
A(0,8/10/0,3);
SSs(0,5/10/0,3);
SKs(0,6/15/0,4);

Uradni list Republike Slovenije
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Stran

4331

PIA

PPIP
PPIP
PPIP

PPIP

PPIP

PPIP
PPIP

PPIP
PPIP
PPIP
PPIP

PPIP
PPIP
PPIP
PPIP
PPIP

PPIP

PPIP
PPIP
PPIP
PPIP
PPIP
PPIP
PPIP

PPIP

PPIP
PPIP

EUP

PO-31
PO-32
PO-33

PO-34

PO-35

PO-36
PO-37

PO-38
PO-39
PO-4
PO-40

PO-41
PO-42
PO-43
PO-44
PO-45

PO-46

PO-47
PO-48
PO-49
PO-5
PO-51
PO-52
PO-53

PO-55

PO-56
PO-59

K1; K1v; PC; VC;
G; K2;
PC; K1v; G; K2;
K2v;
Av;

Av(0,2/10/0,3);
Av(0,2/10/0,3);
Av(0,2/10/0,3);
A(0,6/10/0,3);
Av(0,2/10/0,3);
Av(0,2/10/0,3);
Av(0,2/10/0,3);

Av(0,2/10/0,3);

A(0,8/10/0,3);
A(0,8/10/0,3);
A(0,6/10/0,3);
A(0,6/10/0,3);
PC;
A(0,8/10/0,3);
Av(0,2/10/0,3);
Av(0,2/10/0,3);
Av(0,2/10/0,3);
Av(0,2/10/0,3);

K1; K1v; PC; VC;
G; K2;
PC; K1v; G; K2;
K2v;
Av(Cv);

Av(CV);
Av(CV);
Av(CV);
A(AE, D);
Av(CV);
Av(CV);
Av(CV);

Av(CV);

PC; A(AE, C, D);
Av(CV);
Av(CV);
Av(CV);
Av(CV);

A(AE, C, D);
A(AE, C, D);
A(AE, C, D);
A(AE, D);

104 / 24. 7. 2020

Na območju (parceli št. 179/0 in 315, obe k. o. Poljane) NVDP 47038 Spodnja
Jurčkova jama, NVDP 41183 Jama v Poljanah in NVDP 46212 Jama pod
Primskovim je potrebno upoštevati usmeritve za varstvo geomorfološke
podzemeljske naravne vrednote.
Na območju KD EŠD 28745 – Sevno pri Primskovem – Domačija Sevno 13 (režim:
dediščina) se upošteva usmeritve za varovanje profane stavbne dediščine.
Sprememba namembnosti objektov ni dopustna.

Dopustna je dejavnost turistične kmetije z
nastanitvijo.

A(AE, D);
A(AE, D);

A(AE, C, D); PC;

A(AE, C, D); PC;

SKs(AE, C, D);
A(AE, D);
A(AE, D);

PNRPP
(vrsta objekta)

Št.

A(0,6/10/0,3);
A(0,6/10/0,3);

POLEG DEJAVNOSTI PREDELJENIH ZA
POSAMEZNO NAMENSKO RABO PROSTORA PNRPP
(FI, DIDZP, FZ)
SO DOPUSTNE TUDI NASLEDNJE
DEJAVNOSTI:
SKs(0,6/15/0,4);
A(0,6/10/0,3);
A(0,6/10/0,3);
A(0,8/10/0,3);
PC;
A(0,8/10/0,3);
PC;

4332 /

Ne glede na oblikovna določila in določen faktor izrabe zemljišč je v tej EUP
dovoljen faktor zazidanosti FZ=0,7
Ne glede na oblikovna določila in določen faktor izrabe zemljišč je v tej EUP
dovoljen faktor zazidanosti FZ=0,7

Dovoli se novogradnja lovskega doma z možnostjo prenočišč, oziroma gradnja
objekta CC-SI 12120 – gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev.

PODROBNI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI

Stran

Uradni list Republike Slovenije

PIA

PPIP
PPIP
PPIP

PPIP

PPIP

PPIP

PPIP

PPIP

PPIP
PPIP
PPIP
PPIP
PPIP
PPIP
PPIP
PPIP
PPIP

PPIP

PPIP
PPIP
PPIP

EUP

PO-6
PO-60
PO-7

PO-8

PO-9

RA-1

RA-10

RA-11

RA-12
RA-13
RA-14
RA-15
RA-16
RA-17
RA-18
RA-19
RA-2

RA-20,
RA-21,
RA-22

RA-3
RA-4
RA-5

POLEG DEJAVNOSTI PREDELJENIH ZA
POSAMEZNO NAMENSKO RABO PROSTORA PNRPP
(FI, DIDZP, FZ)
SO DOPUSTNE TUDI NASLEDNJE
DEJAVNOSTI:
PC;
SKs(0,6/15/0,4);
Av(0,2/10/0,3);
A(0,8/10/0,3);
dovoljeni so samostojni gostinski objekti
in objekti za potrebe turizma, vključno z
Na območju KD EŠD 28745 – Sevno pri Primskovem – Domačija Sevno 13 (režim: namestitvenimi kapacitetami, skladno z
oblikovnimi načeli za AE, C in D
A(0,8/10/0,3);
dediščina) se upošteva usmeritve za varovanje profane stavbne dediščine.
PC;
A(0,8/10/0,3);
Na območju KD EŠD 18796 – Tuji Grm – Gradišče Vrh zidu (režim: arheološko
najdišče) se upošteva usmeritve za varovanje arheološke dediščine. V prvem
varstvenem režimu arheološke dediščine ni dovoljeno postavljati novih objektov.
Pred pripravo projekta za pridobivanje gradbenega dovoljenja oziroma pred
gradnjo na arheološkem območju režim, je potrebno izvesti predhodne arheološke
A(0,8/10/0,3);
raziskave.
PC;
A(0,8/10/0,3);
PC;
Na območju KD EŠD 20072 – Račica – Hiša Račica 7 (režim: dediščina) in KD
EŠD 20071 – Račica – Kašča pri hiši Račica 8 (režim: dediščina) se upošteva
usmeritve za varovanje profane stavbne dediščine.
A(0,8/10/0,3);
A(0,8/10/0,3);
PC;
A(0,8/10/0,3);
A(0,8/10/0,3);
A(0,8/10/0,3);
A(0,8/10/0,3);
A(0,6/10/0,3);
A(0,6/10/0,3);
A(0,6/10/0,3);
A(0,6/10/0,3);
Na območju KD EŠD 18796 (A1, 3) – Tuji Grm – Gradišče Vrh zidu (režim:
arheološko najdišče) se upošteva usmeritve za varovanje arheološke dediščine.
Del EUP se nahaja v območju NVLP 8060 Štangarski potok, kjer se upošteva
VC; PC; K2; K1;
usmeritve za varstvo hidrološke in ekosistemske naravne vrednote.
G;
PC;
A(0,6/10/0,3);
A(0,6/10/0,3);
A(0,6/10/0,3);

PODROBNI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI
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PC; A(AE, D);
A(AE, D);
A(AE, D);

Št.

VC; PC; K2; K1;
G;

A(AE, C, D); PC;
A(AE, C, D);
A(AE, C, D);
A(AE, C, D);
A(AE, C, D);
A(AE, D);
A(AE, D);
A(AE, C, D);
A(AE, D);

A(AE, C, D);

A(AE, C, D); PC;

A(AE, C, D); PC;

PC; A(AE, C, D);

A(AE, C, D);

PC; SKs(AE, C,
D);
Av(CV);
A(AE, C, D);

PNRPP
(vrsta objekta)
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Stran

4333

PPIP

PPIP

PPIP

PPIP

DLN

DLN

PPIP

PPIP

RA-6

RA-7

RA-8

RA-9

ŠE-1

ŠE-2

ŠM-1

ŠM-10

A(AE, C, D); PC;
LN; K2; K1; G;
K2; S(AE, D);

A(0,8/10/0,3);
PC;
LN; K2; K1; G;
S(0,5/10/0,3);

K2; G;

Na območju KD EŠD 19948 (A2) – Mala Kostrevnica – Grobišče na južnem
pobočju Perovškovega hriba (režim: arheološko najdišče) se upošteva usmeritve
za varovanje arheološke dediščine. Na območju KD EŠD 19947 (A1) – Mala
Kostrevnica – Grobišče na severnem pobočju Perovškovega hriba (režim:
arheološko najdišče) se upošteva usmeritve za varovanje arheološke dediščine.
V EUP je na zemljišču št. 199/1, k. o. Šmartno dovoljeno postaviti oboro za rejo
divjadi v skladu z Zakonom o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odločba
US, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1,115/06, 110/07).

ŠM-104 PPIP

K2; G;

K2; PC; PO; VC; K2; PC; PO; VC;
K1; G;
K1; G;

ŠM-101,
ŠM-102,
ŠM-103 PPIP

A(AE, D);
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Na območju KD EŠD 20065 – Šmartno pri Litiji – Razvaline gradu Slatna (režim:
dediščina in vplivno območje) se upošteva usmeritve za varovanje profane stavbne
dediščine in kulturne krajine. Na območju KD EŠD 19950 (A1) – Mala Kostrevnica
– Prazgodovinsko grobišče Kajetov Laz (režim: arheološko najdišče) se upošteva
usmeritve za varovanje arheološke dediščine. Na območju EUP se nahaja NVLP
7638 Šmartno pri Litiji – bukev pri Regaliju. Na območju KD EŠD 19949 (A1, 2) –
Mala Kostrevnica – Prazgodovinsko grobišče Teroh (režim: arheološko najdišče)
se upošteva usmeritve za varovanje arheološke dediščine. Del EUP se nahaja v
območju EPO 37300 Zgornja Jablanica in v območju Nature 2000 pSCI SI3000184
Zgornja Jablanica. Na območju KD EŠD 19947 (A1) – Mala Kostrevnica – Grobišče
na severnem pobočju Perovškovega hriba (režim: arheološko najdišče) se
upošteva usmeritve za varovanje arheološke dediščine.

A(0,6/10/0,3);

46.190 Nespecializirano posredništvo pri prodaji SSn(0,7/10/0,3);
raznovrstnih izdelkov
PC;
SSn(BE); PC;

PC;
PC; SKs(AE, C,
SKs(0,6/15/0,4); D);

K2;

A(AE, C, D); PC;

A(0,6/10/0,3);
PC;

K2;

A(AE, C, D);

A(AE, C, D); PC;

PNRPP
(vrsta objekta)

A(0,8/10/0,3);

A(0,8/10/0,3);
A(0,6/10/0,3);
PC;

POLEG DEJAVNOSTI PREDELJENIH ZA
POSAMEZNO NAMENSKO RABO PROSTORA PNRPP
(FI, DIDZP, FZ)
SO DOPUSTNE TUDI NASLEDNJE
DEJAVNOSTI:

Št.

Usmeritve za pripravo OPPN so podane tudi v prilogi 2.

Usmeritve za pripravo OPPN so podane tudi v prilogi 2.

PODROBNI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI
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ŠM-100 PPIP

PIA

EUP

Stran

Uradni list Republike Slovenije

PPIP

PPIP

PPIP

ŠM-11

ŠM-12

ŠM-13

Na območju KD EŠD 20277 – Šmartno pri Litiji – Spomenik padlim v NOB (režim:
dediščina) se upošteva usmeritve za varovanje memorialne dediščine. Na območju
EUP je dopustna prestavitev kulturnih obeležij in objektov kulturne dediščine v
soglasju s pristojno službo za varstvo kulturne dediščine, v primeru rekonstrukcije
križišča cest Jeze – Za povrtmi. Območje EUP je namenjeno ureditvi športnih igrišč
za javno rabo. V čim večji meri naj se ohranjanja obstoječo drevnino, v primeru
odstranitve je potrebno obstoječo drevnino nadomestiti. Ob ureditvi športnih površin
je potrebno zagotoviti ustrezno varnostno zaščito v obliki ograje na vzhodni strani
območja, ki meji na traso obvozne ceste (območje OPPN ŠP-1). Ob spomeniku je
treba ohranjati parkovno urejene zelene površine.

ZS;

CU(AE, D); PC;

Št.

ZS;

46.190 Nespecializirano posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 94.999 Dejavnost drugje
nerazvrščenih članskih organizacij; v EUP je
dovoljena gradnja bencinskega servisa
CU(0,9/5/0,8);
(CC-SI-12303).
PC;

SSs(0,5/10/0,3); SSs(AE, D);
SKs(0,6/15/0,4); SKs(AE, C, D);
PC;
PC;

SKs(0,8/10/0,3); SKs(AE, C, D);

ŠM-108 PPIP

ŠM-105 PPIP

PO; PC; CU(AE,
D, G);

PNRPP
(vrsta objekta)

PO; PC;
CU(0,9/20/0,8);

43.220 Inštaliranje vodovodnih, plinskih
in ogrevalnih napeljav in naprav; 56.210
Priložnostna priprava in dostava jedi; 93.120
Dejavnost športnih klubov; 93.190 Druge
športne dejavnosti

POLEG DEJAVNOSTI PREDELJENIH ZA
POSAMEZNO NAMENSKO RABO PROSTORA PNRPP
(FI, DIDZP, FZ)
SO DOPUSTNE TUDI NASLEDNJE
DEJAVNOSTI:

ŠM-107 PPIP

Na območju naravne vrednote NVDP 4292 – Zavrstnik nahajališče fosilov 1 in
NVLP 4293 –Zavrstnik nahajališče fosilov 2 se upoštevajo usmeritve za varstvo
geološke naravne vrednote; na območju NVLP 8061 Reka je potrebno upoštevati
usmeritve za varstvo hidrološke in ekosistemske naravne vrednote; na območju
NVLP 7639 Šmartno pri Litiji – jelka pri Grmačah potrebno upoštevati usmeritve
za varstvo drevesne naravne vrednote; v EUP se nahaja območje KD 19960 (A3)
– Zavrstnik – arheološko območje Tičnica (upoštevajo se usmeritve za varovanje
arheološke dediščine). EUP se nahaja v območju naravne vrednote NVLP 892
Pasja ulica; na območju NVLP 892 Pasja ulica je potrebno upoštevati usmeritve za
varstvo površinske geomorfološke naravne vrednote ter hidrološke in ekosistemske
naravne vrednote. Ob morebitni rekonstrukciji in širitvi ceste naj se v največji možni
meri ohranja obrežna vegetacija. Cest naj se ne osvetljuje, razen v kolikor je to
nujno zaradi prometne varnosti.

PODROBNI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI

K2; VC; PC; G;
K1;

PIA

K2; VC; PC; G;
K1; G(0/0;

EUP

Uradni list Republike Slovenije
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Stran

4335

PPIP

PPIP

PPIP

ŠM-17

ŠM-18

ŠM-19

Ne glede na oblikovna določila in določen faktor izrabe zemljišč je dovoljena
prizidava obstoječega gasilskega doma v velikosti 60 % bruto etažnih površin.
Na območju KD EŠD 20070 – Šmartno pri Litiji – Gostilna pri Gabrijelu (režim:
dediščina) se upošteva usmeritve za varovanje profane stavbne dediščine.
Enota urejanja prostora posega na območje poplavne nevarnosti. Na poplavnem
območju so prepovedane vse dejavnosti in vsi posegi v prostor, ki imajo lahko
ob poplavi škodljiv vpliv na vode vpliv na vode, vodna ali priobalna zemljišča ali
povečujejo poplavno ogroženost območja, razen posegov, ki so namenjeni varstvu
pred škodljivim delovanjem voda.
Izvajanje dejavnosti na poplavnem območju je potrebno prilagoditi pogojem in
omejitvam, ki jih določajo predpisi s področja zaščite pred poplavami in z njimi
povezane erozije voda. Za vsak poseg na poplavnem območju, se mora predhodno
pridobiti vodno soglasje/mnenje o vplivu gradnje na vodni režim in stanje voda.
Pred načrtovanimi posegi in gradnjo je potrebno izdelati hidrološko-hidravlično
študijo in upoštevati vse razpoložljive podatke.

PC; VC; CU(AE,
D);

CU(AE, D); PC;

CU(0,9/5/0,8);
PC;

CU(AE, D); PC;

CU(0,9/5/0,8);
PC;

PC; VC;
CU(0,9/5/0,8);

PC; CDk(G);
CDi(G);
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43.390 Druga zaključna gradbena dela;
47.210 Trgovina na drobno v specializiranih
prodajalnah s sadjem in zelenjavo; 91.030
Varstvo kulturne dediščine
18.130 Priprava za tisk in objavo; 22.190
Proizvodnja drugih izdelkov iz gume; 43.220
Inštaliranje vodovodnih, plinskih in ogrevalnih
napeljav in naprav; 43.342 Pleskarska dela;
45.200 Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
45.320 Trgovina na drobno z rezervnimi deli in
opremo za motorna vozila; 47.761 Trgovina na
drobno v cvetličarnah; 49.410 Cestni tovorni
promet; 70.220 Drugo podjetniško in poslovno
svetovanje

90.010 Umetniško uprizarjanje
94.200 Dejavnost sindikatov
84.250 Zaščita in reševanje pri požarih
in nesrečah; 94.999 Dejavnost drugje
nerazvrščenih članskih organizacij

ŠM-15
ŠM-16

Št.

vrtec, širitev vrtca

PPIP
PPIP

ŠM-14

CU(BV, G); PC;
VC; PO; ZP;
CDk(G);

PNRPP
(vrsta objekta)

4336 /

CU(1/5/0,8); PC;
VC; PO; ZP;
CDk(0,8/5/0);
PC;
CDk(0,8/5/0);
CDi(0,8/20/0,4);

POLEG DEJAVNOSTI PREDELJENIH ZA
POSAMEZNO NAMENSKO RABO PROSTORA PNRPP
(FI, DIDZP, FZ)
SO DOPUSTNE TUDI NASLEDNJE
DEJAVNOSTI:

Na območju KD EŠD 20277 – Šmartno pri Litiji – Spomenik padlim v NOB (režim:
dediščina) se upošteva usmeritve za varovanje memorialne dediščine. Ob
rekonstrukciji križišča je možna prestavitev objekta memorialne dediščine
v EUP ŠM_13, vzhodno od obstoječe lokacije.
Enota urejanja prostora posega na območje poplavne nevarnosti. Na poplavnem
območju so prepovedane vse dejavnosti in vsi posegi v prostor, ki imajo lahko
ob poplavi škodljiv vpliv na vode vpliv na vode, vodna ali priobalna zemljišča ali
povečujejo poplavno ogroženost območja, razen posegov, ki so namenjeni varstvu
pred škodljivim delovanjem voda.
Izvajanje dejavnosti na poplavnem območju je potrebno prilagoditi pogojem in
omejitvam, ki jih določajo predpisi s področja zaščite pred poplavami in z njimi
povezane erozije voda. Za vsak poseg na poplavnem območju, se mora predhodno
pridobiti vodno soglasje/mnenje o vplivu gradnje na vodni režim in stanje voda.
Pred načrtovanimi posegi in gradnjo je potrebno izdelati hidrološko-hidravlično
študijo in upoštevati vse razpoložljive podatke.
Dovoljena je tudi gradnja gasilskega doma.
OPPN Glej tudi usmeritve za pripravo OPPN ŠM_14 v prilogi 2.

PODROBNI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI

PIA

EUP

Stran

Uradni list Republike Slovenije

ZK(G);

PC; IG(E, F);

PC;
IG(0,8/10/0,65);

PO;

CU(AE, D); PC;

ZK(0/20/0,2);

PO;

CU(0,9/10/0,8);
PC;

POLEG DEJAVNOSTI PREDELJENIH ZA
PNRPP
POSAMEZNO NAMENSKO RABO PROSTORA PNRPP
(FI, DIDZP, FZ) (vrsta objekta)
SO DOPUSTNE TUDI NASLEDNJE
DEJAVNOSTI:
43.990 Druga specializirana gradbena dela;
45.200 Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
46.190 Nespecializirano posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov
SSs(0,5/10/0,3); SSs(AE, D);

Št.

104 / 24. 7. 2020 /
Stran

ŠM-23

ŠM-22

ŠM-21

ŠM-20

PPIP

ŠM-2

PODROBNI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI

Usmeritve za pripravo OPPN so podane tudi v prilogi 2.
Območje je poplavno ogroženo, zato je treba upoštevati 53. člen tega odloka.
Na poplavnem območju so prepovedane vse dejavnosti in vsi posegi v prostor,
ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna ali priobalna zemljišča ali
povečujejo poplavno ogroženost območja, razen posegov, ki so namenjeni varstvu
pred škodljivim delovanjem voda. Izvajanje dejavnosti na poplavnem območju
je potrebno prilagoditi pogojem in omejitvam, ki jih določajo predpisi s področja
zaščite pred poplavami in z njimi povezane erozije voda. Za vsak poseg na
poplavnem območju, se mora predhodno pridobiti soglasje/mnenje o vplivu gradnje
OPPN na vodni režim in stanje voda.
Usmeritve za pripravo OPPN so podane tudi v prilogi 2.
Območje je poplavno ogroženo, zato je treba upoštevati 53. člen tega odloka.
Na poplavnem območju so prepovedane vse dejavnosti in vsi posegi v prostor,
ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna ali priobalna zemljišča ali
povečujejo poplavno ogroženost območja, razen posegov, ki so namenjeni varstvu
pred škodljivim delovanjem voda. Izvajanje dejavnosti na poplavnem območju
je potrebno prilagoditi pogojem in omejitvam, ki jih določajo predpisi s področja
zaščite pred poplavami in z njimi povezane erozije voda. Za vsak poseg na
poplavnem območju, se mora predhodno pridobiti soglasje/mnenje o vplivu gradnje
OPPN na vodni režim in stanje voda.
Na območju KD EŠD 20276 – Šmartno pri Litiji – Spomenik padlim v prvi svetovni
PPIP vojni (režim: dediščina) se upošteva usmeritve za varovanje memorialne dediščine.
Na južnem robu EUP je potrebno zagotoviti minimalni odmik 5 m od vodotoka Reka.
Ne glede na določila 18. člena Odloka se število parkirnih mest določi v fazi
izdelave projektne dokumentacije. Parkirna mesta so vezana na delovni proces.
Določitev zemljišča namenjenega za gradnjo se določi le za novogradnjo stavbe in
ne vključujejo seštevka obstoječih stavb in objektov.
Maksimalna višina objekta 20 m vključno s klimati in drugo strojno opremo potrebno
za dejavnost.
Faktor zazidanosti: največ 0,8
DBP: ni predpisan.
Enota urejanja prostora posega na območje poplavne nevarnosti. Na poplavnem
območju so prepovedane vse dejavnosti in vsi posegi v prostor, ki imajo lahko
ob poplavi škodljiv vpliv na vode vpliv na vode, vodna ali priobalna zemljišča ali
povečujejo poplavno ogroženost območja, razen posegov, ki so namenjeni varstvu
pred škodljivim delovanjem voda.
Izvajanje dejavnosti na poplavnem območju je potrebno prilagoditi pogojem in
omejitvam, ki jih določajo predpisi s področja zaščite pred poplavami in z njimi
povezane erozije voda. Za vsak poseg na poplavnem območju, se mora predhodno
pridobiti vodno soglasje/mnenje o vplivu gradnje na vodni režim in stanje voda.
28.140 Proizvodnja pip in ventilov; 56.101
Pred načrtovanimi posegi in gradnjo je potrebno izdelati hidrološko-hidravlično
Restavracije in gostilne; 94.200 Dejavnost
PPIP študijo in upoštevati vse razpoložljive podatke.
sindikatov

PIA

EUP

Uradni list Republike Slovenije

4337

ŠM-26

PC; CU(AE, D,
G);

PC; CU(AE, D,
G); CU;

PC;
CU(0,9/20/0,8);
CU;

CU(AE, D);
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PC;
CU(0,9/5/0,8);

CU(0,9/5/0,8);

PNRPP
(vrsta objekta)

Št.

ŠM-25

ŠM-24

POLEG DEJAVNOSTI PREDELJENIH ZA
POSAMEZNO NAMENSKO RABO PROSTORA PNRPP
(FI, DIDZP, FZ)
SO DOPUSTNE TUDI NASLEDNJE
DEJAVNOSTI:

4338 /

53.100 Izvajanje univerzalne poštne storitve;
69.103 Druge pravne dejavnosti; 84.110
Splošna dejavnost javne uprave; 86.909 Druge
zdravstvene dejavnosti; 94.920 Dejavnost
političnih organizacij; 94.999 Dejavnost drugje
nerazvrščenih članskih organizacij; 96.021
Na območju KD EŠD 928 – Šmartno pri Litiji – Cerkev sv. Martina (režim: dediščina Frizerska dejavnost; 96.090 Druge storitvene
dejavnosti, drugje nerazvrščene; 46.110
in vplivno območje) se upošteva usmeritve za varovanje sakralne stavbne
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
dediščine in kulturne krajine.
živih živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
Glej tudi usmeritve za pripravo OPPN ŠM14 v prilogi 2.
47.110 Trgovina na drobno v nespecializiranih
Enota urejanja prostora posega na območje poplavne nevarnosti. Na poplavnem
prodajalnah, pretežno z živili; 47.510 Trgovina
območju so prepovedane vse dejavnosti in vsi posegi v prostor, ki imajo lahko
na drobno v specializiranih prodajalnah
ob poplavi škodljiv vpliv na vode vpliv na vode, vodna ali priobalna zemljišča ali
povečujejo poplavno ogroženost območja, razen posegov, ki so namenjeni varstvu s tekstilom; 47.710 Trgovina na drobno v
specializiranih prodajalnah z oblačili; 49.410
pred škodljivim delovanjem voda.
Cestni tovorni promet; 56.101 Restavracije in
Izvajanje dejavnosti na poplavnem območju je potrebno prilagoditi pogojem in
gostilne; 56.102 Okrepčevalnice in podobni
omejitvam, ki jih določajo predpisi s področja zaščite pred poplavami in z njimi
povezane erozije voda. Za vsak poseg na poplavnem območju, se mora predhodno obrati; 56.300 Strežba pijač; 88.999 Drugo
drugje nerazvrščeno socialno varstvo brez
pridobiti vodno soglasje/mnenje o vplivu gradnje na vodni režim in stanje voda.
nastanitve; 93.120 Dejavnost športnih klubov;
Pred načrtovanimi posegi in gradnjo je potrebno izdelati hidrološko-hidravlično
94.910 Dejavnost verskih organizacij
OPPN študijo in upoštevati vse razpoložljive podatke.
Dopustne dejavnosti: – oddelek 85
Izobraževanje 93.120 Dejavnost športnih
klubov; 93.190 Druge športne dejavnosti;
Na območju KD EŠD 2554 – Šmartno pri Litiji – Kapela Ecce homo (režim:
94.200 Dejavnost sindikatov; 94.999 Dejavnost
dediščina in vplivno območje) se upošteva usmeritve za varovanje sakralne
drugje nerazvrščenih članskih organizacij;
stavbne dediščine in kulturne krajine. Dovoljena višina objektov tipa G je do P+2;
25.110 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in
DZP najmanj 20 % za zemljišča namenjena za gradnjo za potrebe izobraževanja.
njihovih delov; 68.200 Oddajanje in obratovanje
Servisno – obrtne dejavnosti naj se umeščajo v obsegu obstoječih dejavnosti na
lastnih ali najetih nepremičnin
PPIP S strani območja EUP.

Na območju KD EŠD 20275 – Šmartno pri Litiji – Spominsko znamenje v
NOB padlim delavcem (režim: dediščina) se upošteva usmeritve za varovanje
memorialne dediščine. Usmeritve za pripravo OPPN so podane tudi v prilogi 2.
Enota urejanja prostora posega na območje poplavne nevarnosti. Na poplavnem
območju so prepovedane vse dejavnosti in vsi posegi v prostor, ki imajo lahko
ob poplavi škodljiv vpliv na vode vpliv na vode, vodna ali priobalna zemljišča ali
povečujejo poplavno ogroženost območja, razen posegov, ki so namenjeni varstvu
pred škodljivim delovanjem voda.
Izvajanje dejavnosti na poplavnem območju je potrebno prilagoditi pogojem in
omejitvam, ki jih določajo predpisi s področja zaščite pred poplavami in z njimi
povezane erozije voda. Za vsak poseg na poplavnem območju, se mora predhodno
pridobiti vodno soglasje/mnenje o vplivu gradnje na vodni režim in stanje voda.
Pred načrtovanimi posegi in gradnjo je potrebno izdelati hidrološko-hidravlično
OPPN študijo in upoštevati vse razpoložljive podatke.

PODROBNI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI

PIA

EUP

Stran

Uradni list Republike Slovenije

PIA

PPIP

PPIP

PPIP
PPIP

OPPN
PPIP

PPIP

PPIP

PPIP

EUP

ŠM-27

ŠM-28

ŠM-29
ŠM-3

ŠM-30
ŠM-31

ŠM-32

ŠM-33

ŠM-34

SKs(AE, C, D);
SSs(AE, D); PC;
SSs(AE, D);

ZP; SSs(AE, D);
PC;
SSs(AE, D);

CU(AE, D);

CU(AE, D, G);

PNRPP
(vrsta objekta)

CU(AE, D, G);
PC;
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CU(0,9/5/0,8);
PC;

SSs(0,5/10/0,3); SSs(AE, D); ZD;
ZD; PC;
PC; SSn(AE, BE,
SSn(0,5/10/0,3); D);

SSs(0,5/10/0,3);
PC;
SSs(AE, D); PC;

ZP;
SSs(0,5/10/0,3);
PC;
SSs(0,5/10/0,3);
SKs(0,6/15/0,4);
SSs(0,5/10/0,3);
PC;
SSs(0,5/10/0,3);

CU(0,9/5/0,8);

CU(0,9/5/0,8);

PNRPP
(FI, DIDZP, FZ)

Št.

Na območju KD EŠD 20274 – Šmartno pri Litiji – Spominska plošča Slavku Grumu
(režim: dediščina) se upošteva usmeritve za varovanje memorialne dediščine.
Na območju EUP je potrebno ohranjati obstoječe površine za mirujoči promet.
V primeru revitalizacije kanaliziranega vodotoka Kostrevniški potok je dopustno
poseganje tudi na območje EUP ŠM-34.
56.102 Okrepčevalnice in podobni obrati

49.410 Cestni tovorni promet; 70.220 Drugo
podjetniško in poslovno svetovanje; 93.120
Dejavnost športnih klubov
25.620 Mehanska obdelava kovin; 31.010
Proizvodnja pohištva za poslovne in prodajne
prostore; 62.090 Druge z informacijsko
tehnologijo in računalniškimi storitvami
povezane dejavnosti

POLEG DEJAVNOSTI PREDELJENIH ZA
POSAMEZNO NAMENSKO RABO PROSTORA
SO DOPUSTNE TUDI NASLEDNJE
DEJAVNOSTI:
33.120 Popravila strojev in naprav; 47.110
Trgovina na drobno v nespecializiranih
prodajalnah, pretežno z živili; 56.300 Strežba
pijač; 95.110 Popravila in vzdrževanje
računalnikov in perifernih enot
41.200 Gradnja stanovanjskih in
nestanovanjskih stavb; 43.220 Inštaliranje
vodovodnih, plinskih in ogrevalnih napeljav in
naprav; 47.990 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln, stojnic in tržnic; 56.101 Restavracije
in gostilne; 94.999 Dejavnost drugje
nerazvrščenih članskih organizacij; 96.022
Kozmetična in pedikerska dejavnost
14.200 Proizvodnja krznenih izdelkov; 15.110
Strojenje in dodelava usnja in krzna; 33.120
Popravila strojev in naprav; 43.290 Drugo
inštaliranje pri gradnjah; 43.342 Pleskarska
dela; 46.190 Nespecializirano posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 47.990 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in
tržnic; 69.200 Računovodske, knjigovodske in
Na območju KD EŠD 11162 – Šmartno pri Litiji – Hiša Beneficiat (režim: dediščina) revizijske dejavnosti; davčno svetovanje; 93.299
se upošteva usmeritve za varovanje profane stavbne dediščine. Arhitekturno
Drugje nerazvrščene dejavnosti za prosti čas;
oblikovanje novih objektov se mora v neposredni bližini profane stavbne dediščine 95.110 Popravila in vzdrževanje računalnikov in
prilagoditi arhitekturi profane stavbne dediščine.
perifernih enot; 96.021 Frizerska dejavnost

PODROBNI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI

Uradni list Republike Slovenije
Stran

4339

PPIP

OPPN Za območje EUP se izvede OPPN za celovito prenovo in sanacijo območja.

OPPN

PPIP

PPIP

PPIP

PPIP

PPIP

PPIP

PPIP

PPIP

PPIP

PPIP

PPIP

PPIP

ŠM-37

ŠM-38

ŠM-39

ŠM-4

ŠM-40

ŠM-41

ŠM-42

ŠM-43

ŠM-46

ŠM-47

ŠM-48

ŠM-49

ŠM-5

ŠM-50

ŠM-51

Na območju KD EŠD 20065 – Šmartno pri Litiji – Razvaline gradu Slatna (režim:
dediščina in vplivno območje) se upošteva usmeritve za varovanje profane stavbne
dediščine in kulturne krajine.

zapiranje bivalnih teras v obliki nadzidave na strehah objektov ni dopustno;
dopustna je gradnja nadstreškov na 50 % površine bivalne terase; strehe
nadstreškov na bivalnih terasah morajo oblikovno posnemati streho sosednjih
objektov v nizu, dovoljeno je kombiniranje dvokapnih streh z ravnimi strehami;
oblika, materiali in barve vseh nadstreškov nad bivalnimi terasami v nizu morajo
biti poenoteni in usklajeni z osnovnimi objekti v nizu; dovoljena je gradnja drvarnic
po projektni dokumentaciji, ki morajo biti po obliki, materialih in barvi poenoteni in
usklajeni z osnovnimi objekti v nizu

PC;
SKs(0,8/10/0,3); PC; SKs(AE, C,
SKs;
D); SKs;

SKs(0,8/10/0,3); SKs(AE, C, D);
PC;
PC;

SSs(0,5/10/0,3); SSs(AE, D);

SKs(0,8/10/0,3); SKs(AE, C, D);

PC;
PC; SKs(AE, C,
SKs(0,6/15/0,4); D);

SKs(0,6/15/0,4); SKs(AE, C, D);

PC;
PC; SKs(AE, C,
SKs(0,8/10/0,3); D);

PC;
SKs(0,6/10/0,3); PC; SKs(AE, D);

SSn(0,5/10/0,3);
PC;
SSn(AE, D, BE);
SSn(0,7/10/0,3); PC;

SKs(0,8/10/0,3); SKs(AE, C, D);

SKs(0,8/10/0,3); SKs(AE, C, D);
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41.200 Gradnja stanovanjskih in
nestanovanjskih stavb; 43.320 Vgrajevanje
stavbnega pohištva

49.410 Cestni tovorni promet

46.110 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živih živali, tekstilnih surovin,
polizdelkov

IG(E, F);

VC; IG(E, F);
SSs(0,5/10/0,3); SSs(AE, D);

IG(0,8/10/0,65);

VC;
IG(0,8/10/0,65);

Št.

SKs(0/10/0,2);
SKs(0,6/15/0,4); SKs(A); SKs(AE,
PC;
C, D); PC;

4340 /

IG(0,8/10/0,65);

IG(E, F);

PPIP

ŠM-36

IG(E, F)

PNRPP
(vrsta objekta)

Ob revitalizaciji kanaliziranega vodotoka Kostrevniški potok v okviru OPPN ŠM-38
je dopustno poseganje tudi v EUP ŠM-36.
Maksimalna višina objekta 20 m vključno s klimati in drugo strojno opremo potrebno
za dejavnost.

POLEG DEJAVNOSTI PREDELJENIH ZA
POSAMEZNO NAMENSKO RABO PROSTORA PNRPP
(FI, DIDZP, FZ)
SO DOPUSTNE TUDI NASLEDNJE
DEJAVNOSTI:

Maksimalna višina objekta 20 m vključno s klimati in drugo strojno opremo potrebno
za dejavnost.
10.110 Proizvodnja mesa, razen perutninskega IG(0,8/10/0,65)

PPIP

ŠM-35

PODROBNI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI

PIA

EUP

Stran

Uradni list Republike Slovenije

PPIP

PPIP

PPIP

OPPN usmeritve za pripravo OPPN ŠM_66 v prilogi 2

ŠM-60

ŠM-61

ŠM-62

ŠM-63

PPIP

PPIP

ŠM-6

ŠM-67

PPIP

ŠM-58

PPIP

PPIP

ŠM-57

PPIP

PPIP

ŠM-56

ŠM-66

PPIP

ŠM-55

ŠM-65

PPIP

ŠM-54

PPIP

PPIP

ŠM-53

43.320 Vgrajevanje stavbnega pohištva

49.410 Cestni tovorni promet

46.110 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živih živali, tekstilnih surovin,
polizdelkov; 49.410 Cestni tovorni promet;
53.200 Druga poštna in kurirska dejavnost

A(AE, C, D);

A(AE, C, D);

O(F);

ZS;

IK(C, E, F);

SKs(0,6/15/0,4);
PC;
SKs(AE, C, D);
SSs(0,5/10/0,3); PC; SSs(AE, D);

O(0/0/0,9);

ZS;

IK(0,8/10/0,65);

SKs(0,6/15/0,4); SKs(AE, C, D);
PC;
PC;

PC;
SSs(0,5/10/0,3); PC; SSs(AE, D);

A(0,8/10/0,3);

A(0,8/10/0,3);

56.300 Strežba pijač

SSs(0,5/10/0,3); SSs(AE, D);

Stran

SKs(0,6/15/0,4); SKs(AE, C, D);
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gostilna

A(AE, C, D);

SKs(0,8/10/0,3); SKs(AE, C, D);
PC; ZD;
PC; ZD;

A(0,8/10/0,3);

A(C);

A(AE, C, D);

42.990 Gradnja drugih objektov nizke gradnje;
47.110 Trgovina na drobno v nespecializiranih
prodajalnah, pretežno z živili; 93.120 Dejavnost
športnih klubov
SKs(0,6/15/0,4); SKs(AE, C, D);

EUP meji na območje KD EŠD 511617 – Sitarjevec – Rudnik svinca in cinka (režim: 70.220 Drugo podjetniško in poslovno
dediščina), kjer se upošteva usmeritve za varovanje ostale tipe dediščine.
svetovanje

Vzletišče »Litija – Zavrstnik« je območje možne izključne rabe. Na območju NVLP
8061 Reka se upošteva usmeritve za varstvo hidrološke in ekosistemske naravne
vrednote. Brežin vodotoka Reka naj se ne nasipava ali kako drugače posega vanje.
Ohranja naj se obvodna vegetacija. V območje naravne vrednote ni dovoljeno
umeščati novih objektov. Mokrotne površine je potrebno ohranjati.

Na območju KD EŠD 20074 – Mala Kostrevnica – Toplar na domačiji Mala
Kostrevnica 22 (režim: dediščina) se upošteva usmeritve za varovanje profane
stavbne dediščine. Arhitekturno oblikovanje novih objektov v neposredni bližini
profane stavbne dediščine se mora prilagoditi arhitekturi profane stavbne dediščine.

Na območju KD EŠD 19948 – Mala Kostrevnica – Grobišče na južnem pobočju
Perovškovega hriba (režim: arheološko najdišče) se upošteva usmeritve za
varovanje arheološke dediščine.

A(0/10/0,2);

A(0,8/10/0,3);

SSs(0,5/10/0,3); SSs(AE, D);

PNRPP
(vrsta objekta)

Št.

ŠM-64

PPIP

ŠM-52

POLEG DEJAVNOSTI PREDELJENIH ZA
POSAMEZNO NAMENSKO RABO PROSTORA PNRPP
(FI, DIDZP, FZ)
SO DOPUSTNE TUDI NASLEDNJE
DEJAVNOSTI:

Na območju KD EŠD 19949 (A1, 2) – Mala Kostrevnica – Prazgodovinsko grobišče
Teroh (režim: arheološko najdišče) se upošteva usmeritve za varovanje arheološke
dediščine. – V prvem varstvenem režimu arheološke dediščine ni dovoljeno
postavljati novih objektov.; – Pred pripravo projekta za pridobivanje gradbenega
dovoljenja oziroma pred gradnjo na arheološkem območju je potrebno izvesti
predhodne arheološke raziskave.
53.200 Druga poštna in kurirska dejavnost

PODROBNI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI

PIA

EUP

Uradni list Republike Slovenije

4341

PPIP
PPIP

PPIP

PPIP
PPIP
PPIP

PPIP

ŠM-68
ŠM-69

ŠM-7

ŠM-70
ŠM-71
ŠM-72

ŠM-73

PPIP
PPIP

PPIP

PPIP

PPIP
PPIP

ŠM-76
ŠM-77

ŠM-78

ŠM-79

ŠM-8
ŠM-80

96.040 Dejavnosti za nego telesa
47.761 Trgovina na drobno v cvetličarnah

31.010 Proizvodnja pohištva za poslovne
in prodajne prostore. Dopustna je gradnja
mizarske delavnice.

A(AE, C, D);

A(0,6/15/0,4);
PC;
SSs(0,5/10/0,3);
SKs(0,6/15/0,4);
SKs(0,6/15/0,4);

PC; SSs(AE, D);
SKs(AE, C, D);
SKs(AE, C, D);

A(AE, C, D);

A(AE, C, D);
A(AE, C, D);

A(0,6/10/0,3);
A(0,6/10/0,3);

A(0,6/10/0,3);

A(AE, C, D);

A(AE, C, D);

A(0,6/10/0,3);

A(0,8/10/0,3);

SSs(0,5/10/0,3); SSs(AE, D);
SKs(0,6/15/0,4); SKs(AE, C, D);
SSs(0,5/10/0,3); SSs(AE, D);

SSs(AE, D); PC;

SSs(AE, D); PC;
SKs(AE, C, D);
SSs(AE, D);

PNRPP
(vrsta objekta)
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Na območju NVLP 8061 Reka se upošteva usmeritve za varstvo hidrološke
in ekosistemske naravne vrednote. V območje naravne vrednote ni dovoljeno
umeščati novih objektov. Mokrotne površine in obrežno vegetacijo vodotoka Reka
je potrebno ohranjati.
Na območju NVLP 8061 Reka se upošteva usmeritve za varstvo hidrološke
in ekosistemske naravne vrednote. V območje naravne vrednote ni dovoljeno
umeščati novih objektov. Mokrotne površine in obrežno vegetacijo vodotoka Reka
je potrebno ohranjati.

Na območju NVLP 8061 Reka se upošteva usmeritve za varstvo hidrološke
in ekosistemske naravne vrednote. V območje naravne vrednote ni dovoljeno
umeščati novih objektov. Mokrotne površine je potrebno ohranjati. FZ:0,6.
Na območju NVLP 8061 Reka se upošteva usmeritve za varstvo hidrološke
in ekosistemske naravne vrednote. V območje naravne vrednote ni dovoljeno
umeščati novih objektov. Mokrotne površine in obrežno vegetacijo vodotoka Reka
je potrebno ohranjati.
Na območju NVLP 8061 Reka se upošteva usmeritve za varstvo hidrološke
in ekosistemske naravne vrednote. V območje naravne vrednote ni dovoljeno
umeščati novih objektov. Mokrotne površine in obrežno vegetacijo vodotoka Reka
je potrebno ohranjati.

Ne glede na oblikovna določila in določen faktor izrabe zemljišč je dovoljena
prizidava obstoječega gasilskega doma v površini 60 % bruto etažnih površin.

SSs(0,5/10/0,3);
PC;
SKs(0,6/15/0,4);
SSs(0,5/10/0,3);
SSs(0,5/10/0,3);
PC;

PNRPP
(FI, DIDZP, FZ)

Št.

10.710 Proizvodnja kruha, svežega peciva in
slaščic; 43.330 Oblaganje tal in sten
84.250 Zaščita in reševanje pri požarih in
nesrečah

POLEG DEJAVNOSTI PREDELJENIH ZA
POSAMEZNO NAMENSKO RABO PROSTORA
SO DOPUSTNE TUDI NASLEDNJE
DEJAVNOSTI:
25.620 Mehanska obdelava kovin; 31.010
Proizvodnja pohištva za poslovne in prodajne
Območje je poplavno ogroženo, zato je treba upoštevati 53. člen tega odloka.
prostore; 41.200 Gradnja stanovanjskih in
Na poplavnem območju so prepovedane vse dejavnosti in vsi posegi v prostor,
nestanovanjskih stavb; 45.200 Vzdrževanje
ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna ali priobalna zemljišča ali
povečujejo poplavno ogroženost območja, razen posegov, ki so namenjeni varstvu in popravila motornih vozil; 49.410 Cestni
tovorni promet; 62.090 Druge z informacijsko
pred škodljivim delovanjem voda. Izvajanje dejavnosti na poplavnem območju
tehnologijo in računalniškimi storitvami
je potrebno prilagoditi pogojem in omejitvam, ki jih določajo predpisi s področja
povezane dejavnosti; 90.030 Umetniško
zaščite pred poplavami in z njimi povezane erozije voda. Za vsak poseg na
poplavnem območju, se mora predhodno pridobiti soglasje/mnenje o vplivu gradnje ustvarjanje; 95.2 Popravila izdelkov za široko
rabo.
na vodni režim in stanje voda.

PODROBNI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI

4342 /

ŠM-74,
ŠM-75 PPIP

PIA

EUP

Stran

Uradni list Republike Slovenije

PIA

PPIP
PPIP
PPIP
PPIP

PPIP
PPIP

PPIP

PPIP
PPIP

PPIP
PPIP

PPIP

PPIP
PPIP
PPIP
PPIP

EUP

ŠM-81
ŠM-82
ŠM-83
ŠM-84

ŠM-85
ŠM-86

ŠM-87

ŠM-88
ŠM-89

ŠM-9
ŠM-90

ŠM-91

ŠM-92
ŠM-93
ŠM-94
ŠM-95

PC;
A(0,6/10/0,3);

A(0,8/10/0,3);
PC;
A(0,6/10/0,3);
A(0,6/10/0,3);
A(0,8/10/0,3);

46.190 Nespecializirano posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 81.220 Drugo čiščenje
stavb, industrijskih naprav in opreme
A(0,6/10/0,3);
A(0,8/10/0,3);
33.200 Montaža industrijskih strojev in naprav;
43.910 Postavljanje ostrešij in krovska dela;
46.180 Specializirano posredništvo pri prodaji
drugih določenih izdelkov; 49.410 Cestni tovorni
promet; 94.999 Dejavnost drugje nerazvrščenih PC;
članskih organizacij
SSv(1/20/0,45);
A(0,8/10/0,3);
PC;
A(0,8/10/0,3);

49.410 Cestni tovorni promet

A(0,6/10/0,3);
A(0,6/10/0,3);

POLEG DEJAVNOSTI PREDELJENIH ZA
POSAMEZNO NAMENSKO RABO PROSTORA PNRPP
(FI, DIDZP, FZ)
SO DOPUSTNE TUDI NASLEDNJE
DEJAVNOSTI:
A(0,6/15/0,4);
A(0,6/10/0,3);
A(0,8/10/0,3);
A(0,6/10/0,3);

PC; A(AE, D);
A(AE, C, D);
A(AE, D);
A(AE, D);

PC; A(AE, D);

PC; SSv(BV);
A(AE, D);

A(AE, D);
A(AE, D);

PC; A(AE, D);

A(AE, D);
A(AE, D);

A(AE, C, D);
A(AE, C, D);
A(AE, C, D);
A(AE, C, D);

PNRPP
(vrsta objekta)

Št.

Na območju NVLP 892 Pasja ulica se upošteva usmeritve za varstvo
geomorfološke površinske, hidrološke in ekosistemske naravne vrednote. V
območje naravne vrednote ni dovoljeno umeščati novih objektov. Obrežno
vegetacijo je potrebno ohranjati.

Na območju NVLP 892 Pasja ulica se upošteva usmeritve za varstvo
geomorfološke površinske, hidrološke in ekosistemske naravne vrednote. EUP meji
na območje NVLP 8061 Reka, kjer se upošteva usmeritve za varstvo hidrološke
in ekosistemske naravne vrednote. V območje naravne vrednote ni dovoljeno
umeščati novih objektov, razen neposredno ob obstoječo glavno prometnico.
Mokrotne površine in obrežno vegetacijo je potrebno ohranjati.
Območje je poplavno ogroženo, zato je treba upoštevati 53. člen tega odloka.
Na poplavnem območju so prepovedane vse dejavnosti in vsi posegi v prostor,
ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna ali priobalna zemljišča ali
povečujejo poplavno ogroženost območja, razen posegov, ki so namenjeni varstvu
pred škodljivim delovanjem voda. Izvajanje dejavnosti na poplavnem območju
je potrebno prilagoditi pogojem in omejitvam, ki jih določajo predpisi s področja
zaščite pred poplavami in z njimi povezane erozije voda. Za vsak poseg na
poplavnem območju, se mora predhodno pridobiti soglasje/mnenje o vplivu gradnje
na vodni režim in stanje voda.

Na območju NVLP 8061 Reka se upošteva usmeritve za varstvo hidrološke
in ekosistemske naravne vrednote. V območje naravne vrednote ni dovoljeno
umeščati novih objektov. Mokrotne površine in obrežno vegetacijo vodotoka Reka
je potrebno ohranjati.

PODROBNI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI

Uradni list Republike Slovenije
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Stran

4343

PIA

PPIP

PPIP
PPIP
PPIP
OPPN

PPIP

PPIP

PPIP

PPIP

EUP

ŠM-96

ŠM-97
ŠM-98
ŠM-99
ŠP-1

ŠT-1

ŠT-10

ŠT-11

ŠT-12

PC; A(AE, D);
A(AE, D);
A(AE, D);
PC;

A(AE, D);

PNRPP
(vrsta objekta)

SKs(0,6/15/0,4); SKs(AE, C, D);

104 / 24. 7. 2020
SSs(0,5/10/0,3);
PC;
SSs(AE, D); PC;

CDi(0,8/20/0,4); CDi(G);

Št.

SKs(0,6/15/0,4); SKs(AE, C, D);

POLEG DEJAVNOSTI PREDELJENIH ZA
POSAMEZNO NAMENSKO RABO PROSTORA PNRPP
(FI, DIDZP, FZ)
SO DOPUSTNE TUDI NASLEDNJE
DEJAVNOSTI:
A(0,8/10/0,3);
PC;
A(0,8/10/0,3);
A(0,6/10/0,3);
A(0,8/10/0,3);
(območje se ureja z OPPN)
PC;

4344 /

Na zemljišču parcel št. 952/7, 952/11 je dovoljena novogradnja, prizidava in
nadzidava gasilskega doma. Faktorju zazidanosti, višine in velikost gradbene
84.250 Zaščita in reševanje pri požarih in
parcele se določijo v dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja.
nesrečah
Enota urejanja prostora posega na območje poplavne nevarnosti. Na poplavnem
območju so prepovedane vse dejavnosti in vsi posegi v prostor, ki imajo lahko
ob poplavi škodljiv vpliv na vode vpliv na vode, vodna ali priobalna zemljišča ali
povečujejo poplavno ogroženost območja, razen posegov, ki so namenjeni varstvu
pred škodljivim delovanjem voda.
Izvajanje dejavnosti na poplavnem območju je potrebno prilagoditi pogojem in
omejitvam, ki jih določajo predpisi s področja zaščite pred poplavami in z njimi
povezane erozije voda. Za vsak poseg na poplavnem območju, se mora predhodno
pridobiti vodno soglasje/mnenje o vplivu gradnje na vodni režim in stanje voda.
Pred načrtovanimi posegi in gradnjo je potrebno izdelati hidrološko-hidravlično
študijo in upoštevati vse razpoložljive podatke.
85.200 Osnovnošolsko izobraževanje
Enota urejanja prostora posega na območje poplavne nevarnosti. Na poplavnem
območju so prepovedane vse dejavnosti in vsi posegi v prostor, ki imajo lahko
ob poplavi škodljiv vpliv na vode vpliv na vode, vodna ali priobalna zemljišča ali
povečujejo poplavno ogroženost območja, razen posegov, ki so namenjeni varstvu
pred škodljivim delovanjem voda.
Izvajanje dejavnosti na poplavnem območju je potrebno prilagoditi pogojem in
omejitvam, ki jih določajo predpisi s področja zaščite pred poplavami in z njimi
povezane erozije voda. Za vsak poseg na poplavnem območju, se mora predhodno
pridobiti vodno soglasje/mnenje o vplivu gradnje na vodni režim in stanje voda.
Pred načrtovanimi posegi in gradnjo je potrebno izdelati hidrološko-hidravlično
študijo in upoštevati vse razpoložljive podatke.
Enota urejanja prostora posega na območje poplavne nevarnosti. Na poplavnem
območju so prepovedane vse dejavnosti in vsi posegi v prostor, ki imajo lahko
ob poplavi škodljiv vpliv na vode vpliv na vode, vodna ali priobalna zemljišča ali
povečujejo poplavno ogroženost območja, razen posegov, ki so namenjeni varstvu
pred škodljivim delovanjem voda.
Izvajanje dejavnosti na poplavnem območju je potrebno prilagoditi pogojem in
omejitvam, ki jih določajo predpisi s področja zaščite pred poplavami in z njimi
povezane erozije voda. Za vsak poseg na poplavnem območju, se mora predhodno
pridobiti vodno soglasje/mnenje o vplivu gradnje na vodni režim in stanje voda.
Pred načrtovanimi posegi in gradnjo je potrebno izdelati hidrološko-hidravlično
študijo in upoštevati vse razpoložljive podatke.

PODROBNI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI
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PIA

PPIP
PPIP

PPIP
PPIP

PPIP
PPIP
PPIP
PPIP
PPIP
PPIP

PPIP

PPIP
PPIP
PPIP
PPIP

PPIP

PPIP
PPIP
PPIP

PPIP
PPIP

PPIP

PPIP

EUP

ŠT-13
ŠT-14

ŠT-15
ŠT-16

ŠT-17
ŠT-18
ŠT-19
ŠT-2
ŠT-20
ŠT-21

ŠT-23

ŠT-24
ŠT-25
ŠT-26
ŠT-27

ŠT-28

ŠT-29
ŠT-3
ŠT-30

ŠT-31
ŠT-32

ŠT-33

ŠT-34

Na območju KD EŠD 20270 – Velika Štanga – Grob štirih padlih partizanov (režim:
dediščina) se upošteva usmeritve za varovanje memorialne dediščine.
Na območju KD EŠD 2565 – Velika Štanga – Cerkev sv. Antona (režim: dediščina
in vplivno območje) se upošteva usmeritve za varovanje sakralne stavbne
dediščine in kulturne krajine. Na območju KD EŠD 802 – Velika Štanga – Sušilnica
pri hiši Velika Štanga 10 (režim: dediščina) se upošteva usmeritve za varovanje
profane stavbne dediščine. – Arhitekturno oblikovanje novih objektov se mora na
vplivnem območju profane stavbne dediščine EŠD 802 – Velika Štanga – Sušilnica
pri hiši Velika Štanga 10, prilagoditi arhitekturi profane stavbne dediščine.; – Pri
gradnji novih objektov na vplivnem območju EŠD 2565 – Velika Štanga – Cerkev
sv. Antona je potrebno upoštevati značilne poglede na cerkev in jih varovati.

Na območju NVLP 8060 Štangarski potok se upošteva usmeritve za varstvo
hidrološke in ekosistemske naravne vrednote. – V naravne vrednote ni dovoljeno
umeščanje novih objektov.; – V največji možni meri naj se ohranja lesnata
vegetacija.

PODROBNI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI

CDv(AE, D, G);

ZK(G);

PC; A(AE, C, D);
A(AE, C, D);

PC; A(AE, C, D);
SKs(AE, C, D);
A(AE, C, D);

A(AE, C, D);

104 / 24. 7. 2020 /

CDv(0,9/5/0,8);

ZK(0/20/0,2);

A(0,8/10/0,3);
PC;
A(0,8/10/0,3);
SKs(0,6/15/0,4);
A(0,6/15/0,4);
PC;
A(0,6/15/0,4);
A(0,6/15/0,4);

PC; A(AE, C, D);
A(AE, D);
A(AE, C, D);
A(AE, C, D);

A(AE, C, D); PC;

PC; A(AE, C, D);
A(AE, C, D);
A(AE, C, D);
SKs(AE, C, D);
A(AE, C, D);
A(AE, D);

A(AE, C, D); PC;
A(AE, C, D);

A(AE, C, D); PC;
A(AE, C, D);

PNRPP
(vrsta objekta)

Št.

02.100 Gojenje gozdov in druge gozdarske
dejavnosti; 56.101 Restavracije in gostilne;
88.991 Dejavnost humanitarnih in dobrodelnih
organizacij; 93.120 Dejavnost športnih klubov;
94.910 Dejavnost verskih organizacij

43.342 Pleskarska dela

56.105 Turistične kmetije brez sob; 94.999
Dejavnost drugje nerazvrščenih članskih
organizacij

PC;
A(0,8/10/0,3);
A(0,8/10/0,3);
A(0,8/10/0,3);
SKs(0,6/15/0,4);
A(0,8/10/0,3);
A(0,6/10/0,3);
A(0,8/10/0,3);
PC;
PC;
A(0,8/10/0,3);
A(0,6/10/0,3);
A(0,8/10/0,3);
A(0,6/15/0,4);

POLEG DEJAVNOSTI PREDELJENIH ZA
POSAMEZNO NAMENSKO RABO PROSTORA PNRPP
(FI, DIDZP, FZ)
SO DOPUSTNE TUDI NASLEDNJE
DEJAVNOSTI:
A(0,8/10/0,3);
PC;
A(0,8/10/0,3);
A(0,8/10/0,3);
PC;
A(0,6/10/0,3);
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4345

PIA

PPIP

PPIP

PPIP

PPIP
PPIP

PPIP

PPIP

PPIP
PPIP

PPIP
PPIP

PPIP
PPIP

PPIP
PPIP
PPIP
PPIP
PPIP

PPIP
PPIP
PPIP

PPIP
PPIP

EUP

ŠT-35

ŠT-36

ŠT-37

ŠT-38
ŠT-39

ŠT-4

ŠT-40

ŠT-41
ŠT-42

ŠT-43
ŠT-44

ŠT-45
ŠT-46

ŠT-48
ŠT-49
ŠT-5
ŠT-50
ŠT-51

ŠT-52
ŠT-53
ŠT-54

ŠT-55
ŠT-56

Na območju KD EŠD 423 – Mala Štanga – Hiša Mala Štanga 6 (režim: dediščina)
se upošteva usmeritve za varovanje profane stavbne dediščine.

kmetijsko gospodarstvo z žago

73.1 Oglaševanje

Na območju NVLP 8061 Reka se upošteva usmeritve za varstvo hidrološke in
ekosistemske naravne vrednote. V naravno vrednoto ni dovoljeno umeščanje novih
objektov.
Na območju KD EŠD 20068 – Velika Štanga – Gospodarsko poslopje na domačiji
Velika Štanga 6 (režim: dediščina) se upošteva usmeritve za varovanje profane
stavbne dediščine. Arhitekturno oblikovanje novih objektov se mora v neposredni
bližini profane stavbne dediščine prilagoditi arhitekturi profane stavbne dediščine. 93.120 Dejavnost športnih klubov

49.3 Drug kopenski potniški promet

A(0,6/10/0,3);
A(0,8/10/0,3);
A(0,6/10/0,3);
PC;
A(0,8/10/0,3);
A(0,8/10/0,3);
A(0,6/10/0,3);
A(0,8/10/0,3);
PC;
A(0,6/10/0,3);
A(0,8/10/0,3);
A(0,6/10/0,3);
PC;
A(0,8/10/0,3);
A(0,6/10/0,3);

A(0,6/15/0,4);
A(0,8/10/0,3);
PC;
A(0,8/10/0,3);
PC;
A(0,8/10/0,3);
A(0,8/10/0,3);

PC; A(AE, C, D);
A(AE, C, D);

PC; A(AE, C, D);
A(AE, C, D);
A(AE, D);

104 / 24. 7. 2020

A(AE, D); PC;
A(AE, C, D);
A(AE, C, D);
A(AE, D);
A(AE, C, D);

A(AE, C, D);
A(AE, C, D);

PC; A(AE, C, D);
A(AE, C, D);

A(AE, C, D); PC;
A(AE, C, D);

A(AE, C, D);

SKs(0,6/15/0,4); SKs(AE, C, D);

SSs(AE, D);
PC; SKs(AE, C,
D);
PC; SKs(AE, C,
D);
SKs(AE, C, D);

PC; SKs(AE, C,
D);

PNRPP
(vrsta objekta)

Št.

SSs(0,5/10/0,3);
PC;
SKs(0,6/15/0,4);
PC;
SKs(0,6/15/0,4);
SKs(0,6/10/0,3);

POLEG DEJAVNOSTI PREDELJENIH ZA
POSAMEZNO NAMENSKO RABO PROSTORA PNRPP
(FI, DIDZP, FZ)
SO DOPUSTNE TUDI NASLEDNJE
DEJAVNOSTI:
PC;
SKs(0,6/15/0,4);

4346 /

Na območju KD EŠD 20269 – Velika Štanga – Spomenik padlim v NOB (režim:
dediščina) se upošteva usmeritve za varovanje memorialne dediščine.

Na območju KD EŠD 2565 – Velika Štanga – Cerkev sv. Antona (režim: vplivno
območje) se upošteva usmeritve za varovanje sakralne stavbne dediščine in
kulturne krajine. – Pri gradnji novih objektov na vplivnem območju EŠD 2565 –
Velika Štanga – Cerkev sv. Antona je potrebno upoštevati značilne poglede na
cerkev in jih varovati.

PODROBNI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI

Stran
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PIA

PPIP
PPIP
PPIP
PPIP
PPIP
PPIP
PPIP
PPIP

PPIP
PPIP

PPIP
PPIP

PPIP
PPIP

PPIP

PPIP

PPIP

PPIP
PPIP
PPIP

PPIP
PPIP

EUP

ŠT-57
ŠT-58
ŠT-59
ŠT-6
ŠT-60
ŠT-61
ŠT-62
ŠT-63

ŠT-64
ŠT-65

ŠT-66
ŠT-67

ŠT-68
ŠT-69

ŠT-7,
ŠT-8

ŠT-70

ŠT-71

ŠT-72
ŠT-73
ŠT-74

ŠT-75
ŠT-76

104 / 24. 7. 2020 /
Stran

PC; A(AE, C, D);
A(AE, C, D);

PC; A(AE, C, D);
A(AE, C, D);
A(AE, C, D);

PC; A(AE, C, D);

PC; A(AE, C, D);

SSs(AE, D);

A(AE, C, D); PC;
A(AE, C, D);

PC; A(AE, C, D);
A(AE, C, D);

A(AE, C, D); PC;
A(AE, C, D);

A(C);
A(AE, C, D);
A(AE, C, D);
A(AE, C, D);
A(AE, C, D);
A(AE, D);
A(AE, C, D);
A(AE, C, D);

PNRPP
(vrsta objekta)

Št.

16.230 Stavbno mizarstvo in tesarstvo

SSs(0,5/10/0,3);
PC;
A(0,8/10/0,3);
PC;
A(0,8/10/0,3);
PC;
A(0,8/10/0,3);
A(0,8/10/0,3);
A(0,8/10/0,3);
PC;
A(0,8/10/0,3);
A(0/10/0,2);

POLEG DEJAVNOSTI PREDELJENIH ZA
POSAMEZNO NAMENSKO RABO PROSTORA PNRPP
(FI, DIDZP, FZ)
SO DOPUSTNE TUDI NASLEDNJE
DEJAVNOSTI:
A(0/10/0,2);
A(0,6/10/0,3);
A(0,8/10/0,3);
A(0,8/10/0,3);
A(0,8/10/0,3);
A(0,6/10/0,3);
A(0,8/10/0,3);
A(0,8/10/0,3);
A(0,8/10/0,3);
02.400 Storitve za gozdarstvo
PC;
A(0,8/10/0,3);
PC;
A(0,8/10/0,3);
A(0,8/10/0,3);
A(0,8/10/0,3);
PC;
A(0,8/10/0,3);

Na območju NVLP 8061 Reka se upošteva usmeritve za varstvo hidrološke in
ekosistemske naravne vrednote. V naravne vrednote ni dovoljeno umeščanje novih
objektov.; V največji možni meri naj se ohranja lesnata vegetacija.
Enota urejanja prostora posega na območje poplavne nevarnosti. Na poplavnem
območju so prepovedane vse dejavnosti in vsi posegi v prostor, ki imajo lahko
ob poplavi škodljiv vpliv na vode vpliv na vode, vodna ali priobalna zemljišča ali
povečujejo poplavno ogroženost območja, razen posegov, ki so namenjeni varstvu
pred škodljivim delovanjem voda.
Izvajanje dejavnosti na poplavnem območju je potrebno prilagoditi pogojem in
omejitvam, ki jih določajo predpisi s področja zaščite pred poplavami in z njimi
povezane erozije voda. Za vsak poseg na poplavnem območju, se mora predhodno
pridobiti vodno soglasje/mnenje o vplivu gradnje na vodni režim in stanje voda.
Pred načrtovanimi posegi in gradnjo je potrebno izdelati hidrološko-hidravlično
študijo in upoštevati vse razpoložljive podatke.
93.190 Druge športne dejavnosti

Na območju KD EŠD 20079 – Jastrebnik – Kašča na domačiji Jastrebnik 6 (režim:
dediščina) se upošteva usmeritve za varovanje profane stavbne dediščine.

PODROBNI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI

Uradni list Republike Slovenije

4347

PPIP

PPIP

PPIP

PPIP
PPIP

PPIP
PPIP
PPIP

ŠT-77

ŠT-78

ŠT-79,
ŠT-80,
ŠT-81

ŠT-82,
ŠT-83
ŠT-84

ŠT-85
ŠT-9
VT-1

Na območju KD EŠD 19958 (A1) – Javorje pri Litiji – Arheološko najdišče Pančičev
vrh (režim: arheološko najdišče) se upošteva usmeritve za varovanje arheološke
dediščine. Na območju NVDP 3699 Temenica – povirni del je potrebno upoštevati
usmeritve za varstvo hidrološke in ekosistemske naravne vrednote. Del EUP se
nahaja v območju NVDP 3699 Temenica – povirni del; na območju NVDP 3699
Temenica – povirni del je potrebno upoštevati usmeritve za varstvo hidrološke in
ekosistemske naravne vrednote. Na območju KD EŠD 1542 (A1) – Leskovica pri
Šmartnem – Prazgodovinsko gomilno grobišče (režim: arheološko najdišče) se
upošteva usmeritve za varovanje arheološke dediščine. Na zemljiških parcelah
št. 1720-del in 1722-del, obe k. o. Vintarjevec, ki segajo v območje KD EŠD 1869
– Javorje pri Litiji – Cerkev Marijinega vnebovzetja (režim: vplivno območje) se
upošteva usmeritve za varovanje sakralne stavbne dediščine in kulturne krajine.
Na območju EUP se nahaja EPO 36200 Vintarjevec, kjer je potrebno upoštevati
usmeritve za varstvo ekološko pomembnih območij. Cest naj se ne osvetljuje,
razen v kolikor je to nujno zaradi prometne varnosti.

VC; K2; G; PC;
K1;
A(AE, C, D);

K2; PC; VC; G;
K1; PC;

A(AE, C, D);

A(AE, C, D);

PNRPP
(vrsta objekta)

K2; PC; K1; G;
PC; VC; K2;

104 / 24. 7. 2020

K2; PC; K1; G;
VC;

K2;
K2;
SKs(0,6/15/0,4); SKs(AE, C, D);
SKs(0,6/15/0,4); SKs(AE, C, D);

VC; K2; G; PC;
K1;
A(0,8/10/0,3);

K2; PC; VC; G;
PC(;

A(0,8/10/0,3);

POLEG DEJAVNOSTI PREDELJENIH ZA
POSAMEZNO NAMENSKO RABO PROSTORA PNRPP
(FI, DIDZP, FZ)
SO DOPUSTNE TUDI NASLEDNJE
DEJAVNOSTI:
A(0,8/10/0,3);

Št.

Na teh zemljiščih je treba izvesti krčitev gozda in vzpostaviti kmetijsko dejansko
rabo v roku 15 let po sprejemu tega akta.

Na območju NVLP 8061 Reka se upošteva usmeritve za varstvo hidrološke in
ekosistemske naravne vrednote. V naravne vrednote ni dovoljeno umeščanje novih
objektov.; V največji možni meri naj se ohranja lesnata vegetacija.
Na območju KD EŠD 19943 (A3) – Mala Štanga – Gradišče Kamplov hrib (režim:
arheološko najdišče) se upošteva usmeritve za varovanje arheološke dediščine.
Na območju KD EŠD 2565 – Velika Štanga – Cerkev sv. Antona (režim: vplivno
območje) se upošteva usmeritve za varovanje sakralne stavbne dediščine in
kulturne krajine. Na območju KD EŠD 20270 – Velika Štanga – Grob štirih padlih
partizanov (režim: dediščina) se upošteva usmeritve za varovanje memorialne
dediščine. Na območju KD EŠD 802 – Velika Štanga – Sušilnica pri hiši Velika
Štanga 10 (režim: dediščina) se upošteva usmeritve za varovanje profane stavbne
dediščine. Del EUP se nahaja v območju NVLP 8060 Štangarski potok, kjer se
upošteva usmeritve za varstvo hidrološke in ekosistemske naravne vrednote.
Del EUP se nahaja v območju NVLP 892 Pasja ulica, kjer je potrebno upoštevati
usmeritve za varstvo površinske geomorfološke naravne vrednote ter hidrološke in
ekosistemske naravne vrednote. EUP se nahaja v območju NVLP 8061 Reka; na
območju NVLP 8061 Reka je potrebno upoštevati usmeritve za varstvo hidrološke
in ekosistemske naravne vrednote. EUP meji na območje KD EŠD 423 – Mala
Štanga – Hiša Mala Štanga 6 (režim: dediščina), kjer se upošteva usmeritve za
varovanje profane stavbne dediščine.
Na območju NVLP 8061 Reka je potrebno upoštevati usmeritve za varstvo
hidrološke in ekosistemske naravne vrednote; na območju NVLP 892 Pasja ulica
je potrebno upoštevati usmeritve za varstvo površinske geomorfološke naravne
vrednote ter hidrološke in ekosistemske naravne vrednote.

PODROBNI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI

4348 /

VT-102,
VT-103 PPIP

PIA

EUP

Stran

Uradni list Republike Slovenije

PPIP

PPIP

PPIP

PPIP

PPIP

PPIP

PPIP

PPIP

PPIP

VT-16

VT-17

VT-18

VT-19

VT-2

VT-20

VT-21

VT-22

VT-24

VT-15

Območje ekstenzivnih travniških sadovnjakov v severozahodnem delu EUP naj se
ohranja. Vanje ni dovoljeno umeščati novih objektov.

Na območju KD EŠD 29027 – Črni Potok pri Litiji – Arheološko najdišče Grad Črni
potok (režim: arheološko najdišče) se upošteva usmeritve za varovanje arheološke
dediščine.

Na območju KD EŠD 20064 – Črni Potok pri Litiji – Grad Črni potok (režim:
vplivno območje) se upošteva usmeritve za varovanje profane stavbne dediščine
in kulturne krajine. Na območju KD EŠD 29027 – Črni Potok pri Litiji -Arheološko
najdišče Grad Črni potok (režim: arheološko najdišče) se upošteva usmeritve za
OPPN varovanje arheološke dediščine.

SB(BV, BE, D, G);
SB(AE, BE, D,
G); PC;

PC; A(AE, C, D);
PC; A(AE, C, D);

PC;
A(0,8/10/0,3);
PC;
A(0,8/10/0,3);

A(AE, C, D);

A(AE, C, D, CV);

Stran

SKs(0,8/10/0,3); SKs(AE, C, D);
PC;
PC;

A(0,8/10/0,3);

A(AE, C, D);
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A(0,2/10/0,3);

A(0,8/10/0,3);

SSs(0,5/10/0,3);
PC;
SSs(AE, D); PC;

A(AE, C, D); PC;

A(0,8/10/0,3);
PC;

SKs(0,6/10/0,3); SKs(AE, D);

SB(1,1/20/0,5);
PC;

PC; SP(AE, D);

A(AE, C, D);

Št.

43.342 Pleskarska dela

01.610 Storitve za rastlinsko pridelavo

87.300 Dejavnost nastanitvenih ustanov za
oskrbo starejših in invalidnih oseb; 94.200
Dejavnost sindikatov

PPIP

VT-14

PC;
SP(0,2/20/0,2);

A(0,8/10/0,3);

PPIP

VT-12

01.700 Lovstvo

PC;

VT-110 OPPN

Ne glede na določila faktorjev izrabe in zazidanosti ter ne glede na oblikovna
merila je na parc. št. 942/5 k. o. Vintarjevec dovoljena novogradnja, prizidava in
nadomestna gradnja lovskega doma Lovske družine Šmartno pri Litiji.

PC; A(AE, C, D);

PC;
A(0,8/10/0,3);

VT-108 PPIP

PC;

PC; Av(CV);

SP(AE, D);

PNRPP
(vrsta objekta)

PC;
Av(0,2/10/0,3)

POLEG DEJAVNOSTI PREDELJENIH ZA
POSAMEZNO NAMENSKO RABO PROSTORA PNRPP
(FI, DIDZP, FZ)
SO DOPUSTNE TUDI NASLEDNJE
DEJAVNOSTI:

VT-37,
VT-38,
VT-39,
VT-40,
VT-41,
VT-42,
VT-107 PPIP

PODROBNI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI
SP(0,6/10/0,3);

PIA

VT-105 PPIP

EUP

Uradni list Republike Slovenije

4349

PIA

PPIP

PPIP

PPIP

PPIP

EUP

VT-27

VT-28

VT-29

VT-3

POLEG DEJAVNOSTI PREDELJENIH ZA
POSAMEZNO NAMENSKO RABO PROSTORA PNRPP
(FI, DIDZP, FZ)
SO DOPUSTNE TUDI NASLEDNJE
DEJAVNOSTI:
PNRPP
(vrsta objekta)

SSs(0,5/10/0,3); SSs(AE, D);
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45.200 Vzdrževanje in popravila motornih vozil

CDv(0/0/1);
CDv(G); SKs(AE,
SKs(0,6/15/0,4); C, D);

V kolikor to ni mogoče naj se drevesa nadomešča s starimi sortami sadnih dreves.
Na obstoječe odprtine cerkve naj se ne namešča žičnatih mrež ali polken z režami,
ki so manjše od 50 x 15 cm. Pri vzdrževalnih in rekonstrukcijskih delih na objektih je
potrebno izvajanje del prilagoditi življenjskemu ciklusu netopirjev. Obnovitvena dela
naj potekajo v času med 1. septembrom in 15. aprilom. Pred začetkom izvajanja
del se morajo izvajalci posvetovati z območno službo za varovanje narave.
Objektov naj se ne osvetljuje. Javna razsvetljava naj bo minimalna. V kolikor je to
nujno zaradi varnosti, naj bo osvetlitev minimalna in v skladu z Uredbo o mejnih
vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list RS, št. 81/07, 109/07).
Prednostno naj se uporabljajo svetlobna tipala. Prometne infrastrukture naj se ne
osvetljuje, razen v kolikor je to nujno zaradi prometne varnosti pod pogoji Uredbe
o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list RS, št. 81/07,
109/07).

Št.

PC;
PC; SKs(AE, C,
SKs(0,6/15/0,4); D);

4350 /

Na območju KD EŠD 19952 – Vintarjevec – Arheološko najdišče Gradišče (režim:
arheološko najdišče) se upošteva usmeritve za varovanje arheološke dediščine.
Na območju pPosVO SI3000159 Vintarjevec je potrebno upoštevati usmeritve za
varstvo posebnih varstvenih območij (Natura 2000). Pri ureditvi zunanjih površin
novo zgrajenega objekta naj se uporabijo le popolnoma zasenčena svetila oziroma
taka svetila, ki ne oddajajo svetlobe nad vodoravnico. Zunanja svetila naj imajo
po možnosti vgrajen senzor za samodejni vklop in izklop. Na območju EPO 36200
Vintarjevec je potrebno upoštevati usmeritve za varstvo ekološko pomembnih
območij. Posegi v gozdni rob in gozd niso dovoljeni, razen za gozdnogospodarska
dela v skladu z Gozdnogospodarskim načrtom. Območje ekstenzivnih travniških
sadovnjakov v osrednjem (severnem) delu EUP naj se ohranja. Vanje ni dovoljeno
umeščati novih objektov. Lesnato vegetacijo med objekti naj se ohranja. V kolikor to 45.320 Trgovina na drobno z rezervnimi deli in
ni mogoče naj se drevesa nadomešča s starimi sortami sadnih dreves.
opremo za motorna vozila

Na območju pPosVO SI3000159 Vintarjevec je potrebno upoštevati usmeritve
za varstvo posebnih varstvenih območij (Natura 2000). Pri ureditvi zunanjih
površin novo zgrajenega objekta naj se uporabijo le popolnoma zasenčena svetila
oziroma taka svetila, ki ne oddajajo svetlobe nad vodoravnico. Zunanja svetila
naj imajo po možnosti vgrajen senzor za samodejni vklop in izklop. Na območju
EPO 36200 Vintarjevec je potrebno upoštevati usmeritve za varstvo ekološko
pomembnih območij. Posegi v gozdni rob in gozdove niso dovoljeni, razen za
gozdnogospodarska dela v skladu z Gozdnogospodarskim načrtom. Lesnato
49.391 Medkrajevni in drug cestni potniški
vegetacijo med objekti naj se ohranja. V kolikor to ni mogoče naj se drevesa
PC; SKs(AE, C,
nadomešča s starimi sortami sadnih dreves. Dopustna je naslednja izraba prostora: promet; 84.250 Zaščita in reševanje pri požarih PC;
in nesrečah
SKs(0,6/15/0,4); D);
FZ:0,6, BDP 10 %

PODROBNI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI

Stran

Uradni list Republike Slovenije

PIA

PPIP

PPIP

PPIP

PPIP

PPIP

PPIP

PPIP

EUP

VT-30

VT-31

VT-32

VT-33

VT-34

VT-35

VT-36

PNRPP
(vrsta objekta)

A(AE, C, D);

A(AE, C, D); PC;
A(AE, C, D);
A(AE, C, D);

A(0,8/10/0,3);

A(0,8/10/0,3);
PC;
A(0,8/10/0,3);
A(0,8/10/0,3);

Št.

104 / 24. 7. 2020 /
Stran

PC; A(0,8/0/0,8); PC; A(AE, C, D);
CDv(0/0/1);
CDv(G);

A(AE, C, D);

A(0,8/10/0,3);

PC;
PC; SKs(AE, C,
SKs(0,6/15/0,4); D);

POLEG DEJAVNOSTI PREDELJENIH ZA
POSAMEZNO NAMENSKO RABO PROSTORA PNRPP
(FI, DIDZP, FZ)
SO DOPUSTNE TUDI NASLEDNJE
DEJAVNOSTI:

Na območju pPosVO SI3000159 Vintarjevec je potrebno upoštevati usmeritve za
varstvo posebnih varstvenih območij (Natura 2000). Pri ureditvi zunanjih površin
novo zgrajenega objekta naj se uporabijo le popolnoma zasenčena svetila oziroma
taka svetila, ki ne oddajajo svetlobe nad vodoravnico. Zunanja svetila naj imajo
po možnosti vgrajen senzor za samodejni vklop in izklop. Na območju EPO 36200
Vintarjevec je potrebno upoštevati usmeritve za varstvo ekološko pomembnih
območij. Lesnato vegetacijo med objekti naj se ohranja. V kolikor to ni mogoče naj
se drevesa nadomešča s starimi sortami sadnih dreves.
43.320 Vgrajevanje stavbnega pohištva
Na območju pPosVO SI3000159 Vintarjevec je potrebno upoštevati usmeritve za
varstvo posebnih varstvenih območij (Natura 2000). Pri ureditvi zunanjih površin
novo zgrajenega objekta naj se uporabijo le popolnoma zasenčena svetila oziroma
taka svetila, ki ne oddajajo svetlobe nad vodoravnico. Zunanja svetila naj imajo
po možnosti vgrajen senzor za samodejni vklop in izklop. Na območju EPO 36200
Vintarjevec je potrebno upoštevati usmeritve za varstvo ekološko pomembnih
območij. Lesnato vegetacijo med objekti naj se ohranja. V kolikor to ni mogoče naj
se drevesa nadomešča s starimi sortami sadnih dreves.
Na območju KD EŠD 20268 – Vintarjevec – Spominska plošča kurirjem javke TV-3
(režim: dediščina) se upošteva usmeritve za varovanje memorialne dediščine.
Na območju pPosVO SI3000159 Vintarjevec je potrebno upoštevati usmeritve za
varstvo posebnih varstvenih območij (Natura 2000). Pri ureditvi zunanjih površin
novo zgrajenega objekta naj se uporabijo le popolnoma zasenčena svetila oziroma
taka svetila, ki ne oddajajo svetlobe nad vodoravnico. Zunanja svetila naj imajo
po možnosti vgrajen senzor za samodejni vklop in izklop. Na območju EPO 36200
Vintarjevec je potrebno upoštevati usmeritve za varstvo ekološko pomembnih
območij. Lesnato vegetacijo med objekti naj se ohranja. V kolikor to ni mogoče naj
se drevesa nadomešča s starimi sortami sadnih dreves.
Na območju pPosVO SI3000159 Vintarjevec je potrebno upoštevati usmeritve za
varstvo posebnih varstvenih območij (Natura 2000). Pri ureditvi zunanjih površin
novo zgrajenega objekta naj se uporabijo le popolnoma zasenčena svetila oziroma
taka svetila, ki ne oddajajo svetlobe nad vodoravnico. Zunanja svetila naj imajo
po možnosti vgrajen senzor za samodejni vklop in izklop. Na območju EPO 36200
Vintarjevec je potrebno upoštevati usmeritve za varstvo ekološko pomembnih
območij. Lesnato vegetacijo med objekti naj se ohranja. V kolikor to ni mogoče naj
se drevesa nadomešča s starimi sortami sadnih dreves.
Na območju KD EŠD 20067 – Vintarjevec – Hiša Vintarjevec 6 (režim: dediščina)
se upošteva usmeritve za varovanje profane stavbne dediščine. Na objektu je v
primeru dotrajanosti dopustna zamenjava slamnate kritine.
Na območju NVLP 8058 Vintarjevec – mokrišče je potrebno upoštevati usmeritve
za varstvo ekosistemske naravne vrednote. V naravno vrednoto ni dovoljeno
umeščati novih objektov.
Na območju KD EŠD 2548 – Črni Potok pri Litiji – Cerkev Povišanja sv. Križa v
Brezju (režim: dediščina in vplivno območje) se upošteva usmeritve za varovanje
profane stavbne dediščine in kulturne krajine.

PODROBNI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI

Uradni list Republike Slovenije

4351

PIA

PPIP

PPIP

PPIP

PPIP

PPIP

PPIP

PPIP

PPIP

OPPN

PPIP

PPIP

PPIP

PPIP

PPIP

EUP

VT-4

VT-43

VT-44

VT-45

VT-46

VT-47

VT-48

VT-49

VT-5

VT-50

VT-51

VT-52

VT-53

VT-54

Na območju pPosVO SI3000159 Vintarjevec je potrebno upoštevati usmeritve
za varstvo posebnih varstvenih območij (Natura 2000). Pri ureditvi zunanjih
površin novo zgrajenega objekta naj se uporabijo le popolnoma zasenčena svetila
oziroma taka svetila, ki ne oddajajo svetlobe nad vodoravnico. Zunanja svetila
naj imajo po možnosti vgrajen senzor za samodejni vklop in izklop. Na območju
EPO 36200 Vintarjevec je potrebno upoštevati usmeritve za varstvo ekološko
pomembnih območij. Lesnato vegetacijo med objekti naj se ohranja. V kolikor to
ni mogoče naj se drevesa nadomešča s starimi sortami sadnih dreves. Posegi v
gozdni rob in gozdove niso dovoljeni, razen za gozdnogospodarska dela v skladu
z Gozdnogospodarskim načrtom. Umeščanje objektov je dovoljeno ob obstoječe
objekte in zgolj za namene kmetijstva s potrdilom kmetijske svetovalne službe o
potrebah širitve obravnavane kmetije.

Na območju pPosVO SI3000159 Vintarjevec je potrebno upoštevati usmeritve za
varstvo posebnih varstvenih območij (Natura 2000). Pri ureditvi zunanjih površin
novo zgrajenega objekta naj se uporabijo le popolnoma zasenčena svetila oziroma
taka svetila, ki ne oddajajo svetlobe nad vodoravnico. Zunanja svetila naj imajo
po možnosti vgrajen senzor za samodejni vklop in izklop. Na območju EPO 36200
Vintarjevec je potrebno upoštevati usmeritve za varstvo ekološko pomembnih
območij.

A(0,8/10/0,3);

A(0,8/10/0,3);

A(AE, C, D);

A(AE, C, D);

A(AE, C, D);

A(AE, C, D);

A(AE, D); PC;
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A(0,8/10/0,3);

A(0,8/10/0,3);

A(0,6/10/0,3);
PC;

SSs(0,5/10/0,3); SSs(AE, D);

SKs(0,6/15/0,4); SKs(AE, C, D);
PC;
PC;

A(AE, D);

SP(AE, D); PC;

SP(0,2/20/0,2);
PC;
A(0,6/10/0,3);

A(AE, D);

A(0,6/10/0,3);

A(AE, D);

A(AE, D); PC;

A(0,6/10/0,3);
PC;
A(0,6/10/0,3);

A(AE, D);

A(0,6/10/0,3);

Št.

Na območju KD EŠD 19946 – Podroje – Arheološko najdišče Roje (režim:
arheološko najdišče) se upošteva usmeritve za varovanje arheološke dediščine.

PNRPP
(vrsta objekta)

45.200 Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
oddelek 55 Gostinske nastanitvene dejavnosti; SSs(0,5/10/0,3);
56.101 Restavracije in gostilne
PC;
SSs(AE, D); PC;

POLEG DEJAVNOSTI PREDELJENIH ZA
POSAMEZNO NAMENSKO RABO PROSTORA PNRPP
(FI, DIDZP, FZ)
SO DOPUSTNE TUDI NASLEDNJE
DEJAVNOSTI:

4352 /

Na območju KD EŠD 19946 – Podroje – Arheološko najdišče Roje (režim:
arheološko najdišče) se upošteva usmeritve za varovanje arheološke dediščine.

PODROBNI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI

Stran

Uradni list Republike Slovenije

PIA

PPIP
PPIP
PPIP
PPIP

PPIP

PPIP
PPIP
PPIP
PPIP
PPIP
PPIP
PPIP
PPIP
PPIP
PPIP
PPIP
PPIP
PPIP
PPIP

PPIP
PPIP

PPIP

PPIP

EUP

VT-55
VT-56
VT-57
VT-58

VT-59

VT-6
VT-60
VT-61
VT-62
VT-63
VT-64
VT-65
VT-66
VT-67
VT-68
VT-69
VT-7
VT-70
VT-71

VT-72
VT-73

VT-74

VT-75

85.200 Osnovnošolsko izobraževanje.; V enoti
se nahaja obstoječi gasilski dom.

93.190 Druge športne dejavnosti

49.410 Cestni tovorni promet; na zemljiški
parceli št. 1240/4, k.o. Vintarjevec – 45.200
Vzdrževanje in popravila motornih vozil

CDi(G);
SSs(AE, D);
SKs(AE, C, D);
PC;

PC; A(AE, C, D);
A(AE, C, D);
A(AE, C, D);
A(AE, C, D);
A(AE, D);
A(AE, D);
A(AE, D);
A(AE, D);
A(AE, D);
A(AE, C, D);
A(AE, C, D);
A(AE, C, D);
A(AE, C, D);
A(AE, C, D);

SKs(AE, C, D);
PC;

SKs(AE, C, D);
SKs; PC;
A(AE, C, D);
A(AE, C, D);
A(AE, D);

PNRPP
(vrsta objekta)
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SKs(0,6/15/0,4); SKs(AE, C, D);
PC;
PC;

CDi(0,8/20/0,4);
SSs(0,5/10/0,3);
SKs(0,6/15/0,4);
PC;

SKs(0,6/15/0,4);
PC;
PC;
A(0,8/10/0,3);
A(0,8/10/0,3);
A(0,8/10/0,3);
A(0,8/10/0,3);
A(0,6/10/0,3);
A(0,5/10/0,3);
A(0,5/10/0,3);
A(0,5/10/0,3);
A(0,5/10/0,3);
A(0,8/10/0,3);
A(0,8/10/0,3);
A(0,8/10/0,3);
A(0,8/10/0,3);
A(0,8/10/0,3);

SKs(0,6/15/0,4);
SKs; PC;
A(0,8/10/0,3);
A(0,8/10/0,3);
A(0,6/10/0,3);

POLEG DEJAVNOSTI PREDELJENIH ZA
POSAMEZNO NAMENSKO RABO PROSTORA PNRPP
(FI, DIDZP, FZ)
SO DOPUSTNE TUDI NASLEDNJE
DEJAVNOSTI:

Št.

Na območju KD EŠD 1869 – Javorje pri Litiji – Cerkev Marijinega vnebovzetja
(režim: vplivno območje) se upošteva usmeritve za varovanje sakralne stavbne
dediščine in kulturne krajine. – Pri gradnji novih objektov v neposredni bližini enote 93.120 Dejavnost športnih klubov; 94.999
kulturne dediščine EŠD 1869 – Javorje pri Litiji – Cerkev Marijinega vnebovzetja je Dejavnost drugje nerazvrščenih članskih
organizacij
potrebno upoštevati značilne poglede na cerkev in jih varovati.

Območja stavbnih zemljišč EUP ni dopustno povečevati v smeri proti S zaradi
poseganja v območje DLN Krško – Beričevo.

Na območju pPosVO SI3000159 Vintarjevec je potrebno upoštevati usmeritve za
varstvo posebnih varstvenih območij (Natura 2000). Pri ureditvi zunanjih površin
novo zgrajenega objekta naj se uporabijo le popolnoma zasenčena svetila oziroma
taka svetila, ki ne oddajajo svetlobe nad vodoravnico. Zunanja svetila naj imajo
po možnosti vgrajen senzor za samodejni vklop in izklop. Na območju EPO 36200
Vintarjevec je potrebno upoštevati usmeritve za varstvo ekološko pomembnih
območij. Lesnato vegetacijo med objekti naj se ohranja. V kolikor to ni mogoče naj
se drevesa nadomešča s starimi sortami sadnih dreves.

PODROBNI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI

Uradni list Republike Slovenije
Stran

4353

PIA

PPIP

PPIP

PPIP

PPIP

PPIP

PPIP

PPIP

PPIP

PPIP

PPIP

PPIP

PPIP

PPIP

PPIP

PPIP

PPIP

PPIP

PPIP

OPPN

EUP

VT-76

VT-77

VT-78

VT-79

VT-80

VT-81

VT-82

VT-83

VT-84

VT-85

VT-86

VT-87

VT-88

VT-89

VT-90

VT-91

VT-92

VT-93

VT-94,
VT-95

ZK(G);

CDv(G, AE, D);

PNRPP
(vrsta objekta)

70.220 Drugo podjetniško in poslovno
svetovanje

A(AE, C, D); PC;
PC; A(AE, C, D);

A(0,8/10/0,3);
PC;
PC;
A(0,8/10/0,3);

LN;

A(AE, C, D); PC;
LN;

A(AE, C, D);
A(0,8/10/0,3);
PC;

A(AE, C, D);
A(0,8/10/0,3);

A(0,8/10/0,3);

A(AE, C, D);

PC; A(AE, C, D);

PC;
A(0,8/10/0,3);
A(0,8/10/0,3);

PC; A(AE, C, D);

PC; A(AE, D);
PC;
A(0,8/10/0,3);
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PC;
A(0,6/10/0,3);

SKs(0,6/10/0,3); SKs(AE, C, D);
PC;
PC;

SKs(0,8/10/0,3); SKs(AE, C, D);
PC;
PC;

SKs(0,6/10/0,3); SKs(AE, C, D);

A(AE, C, D);

PC; A(AE, C, D);

PC;
A(0,8/10/0,3);

A(0,8/10/0,3);

A(AE, C, D);

A(0,8/10/0,3);

Št.

ZK(0/20/0,2);

CDv(0/0/0,9);

POLEG DEJAVNOSTI PREDELJENIH ZA
POSAMEZNO NAMENSKO RABO PROSTORA PNRPP
(FI, DIDZP, FZ)
SO DOPUSTNE TUDI NASLEDNJE
DEJAVNOSTI:

4354 /

Na območju KD EŠD 1869 – Javorje pri Litiji – Cerkev Marijinega vnebovzetja
(režim: vplivno območje) se upošteva usmeritve za varovanje sakralne stavbne
dediščine in kulturne krajine. – Pri gradnji novih objektov v neposredni bližini enote
kulturne dediščine EŠD 1869 – Javorje pri Litiji – Cerkev Marijinega vnebovzetja je 56.101 Restavracije in gostilne; 84.250 Zaščita
potrebno upoštevati značilne poglede na cerkev in jih varovati.
in reševanje pri požarih in nesrečah
SKs(0,6/15/0,4); SKs(AE, C, D);

Na območju KD EŠD 1869 – Javorje pri Litiji – Cerkev Marijinega vnebovzetja
(režim: dediščina) se upošteva usmeritve za varovanje sakralne stavbne dediščine.
– Pri gradnji novih objektov v neposredni bližini enote kulturne dediščine EŠD 1869
– Javorje pri Litiji – Cerkev Marijinega vnebovzetja je potrebno upoštevati značilne
poglede na cerkev in jih varovati.

PODROBNI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI

Stran

Uradni list Republike Slovenije

PPIP

VT-96,
VT-97,
VT-98

«.

Stran

JV-43
A (SKs)

ureditev turistične kmetije Gracar na Stari Gori pri Velikem Gabru
JV-43
ne

PNRPP
(vrsta objekta)

K2; PC; K1; VC; K2; PC; K1; VC;
G;
G;

POLEG DEJAVNOSTI PREDELJENIH ZA
POSAMEZNO NAMENSKO RABO PROSTORA PNRPP
(FI, DIDZP, FZ)
SO DOPUSTNE TUDI NASLEDNJE
DEJAVNOSTI:
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Oznaka enote urejanja prostora
Namenska raba

OZNAKA
Posebni prostorski izvedbeni pogoji za območja OPPN
OPPN / DPA in DPA
JV-43
Območje OPPN
Enote urejanja vključene v OPPN
Obveznost izvedbe variantnih rešitev

43. člen

V EUP se nahaja KD EŠD 2548 – Črni Potok pri Litiji – Cerkev Povišanja sv.
Križa v Brezju (režim: vplivno območje), kjer se upošteva usmeritve za varovanje
profane stavbne dediščine in kulturne krajine. Na območju KD EŠD 20064 – Črni
Potok pri Litiji – Grad Črni potok (režim: vplivno območje), se upošteva usmeritve
za varovanje profane stavbne dediščine in kulturne krajine. Na območju KD EŠD
19946 (A 1, 3) – Podroje – Arheološko najdišče Roje (režim: arheološko najdišče)
se upošteva usmeritve za varovanje arheološke dediščine. Na območju KD EŠD
19952 (A 1, 3) – Vintarjevec – Arheološko najdišče Gradišče (režim: arheološko
najdišče) se upošteva usmeritve za varovanje arheološke dediščine. Na območju
KD EŠD 2551 – Vintarjevec – Cerkev sv. Petra (režim: vplivno območje) se
upošteva usmeritve za varovanje sakralne stavbne dediščine in kulturne krajine.
Na območju KD EŠD 19654 (A1) – Vintarjevec – Prazgodovinska gomila (režim:
arheološko najdišče) se upošteva usmeritve za varovanje arheološke dediščine.
Na območju pPosVO SI3000159 Vintarjevec je potrebno upoštevati usmeritve
za varstvo posebnih varstvenih območij (Natura 2000). Na območju EPO 36200
Vintarjevec je potrebno upoštevati usmeritve za varstvo ekološko pomembnih
območij. Na območju NVLP 892 Pasja ulica je potrebno upoštevati usmeritve za
varstvo površinske geomorfološke naravne vrednote ter hidrološke in ekosistemske
naravne vrednote. Del EUP se nahaja v območju NVLP 8058 Vintarjevec –
mokrišče; na območju NVLP 8058 Vintarjevec – mokrišče je potrebno upoštevati
usmeritve za varstvo ekosistemske naravne vrednote. Na območju pPosVO
SI3000159 Vintarjevec je potrebno upoštevati usmeritve za varstvo posebnih
varstvenih območij (Natura 2000). V Natura območju in območju daljinskega vpliva
naj se ob morebitni rekonstrukciji in širitvi ceste v največji možni meri ohranja
obrežna vegetacija ob potokih. Cest naj se ne osvetljuje, razen v kolikor je to
nujno zaradi prometne varnosti. Na območju KD EŠD 29027 – Črni Potok pri Litiji
– Arheološko najdišče Grad Črni potok (režim: arheološko najdišče) se upošteva
usmeritve za varovanje arheološke dediščine.

PODROBNI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI

Št.

V celoti se nadomesti priloga 2, ki se glasi:
»PRILOGA 2 – Posebni prostorski izvedbeni pogoji za območja OPPN in DPA

PIA

EUP

Uradni list Republike Slovenije

4355

0,3
10 %

FZ - faktor zazidanosti (največ)

DZP - delež odprtih zelenih površin (najmanj)

ne
JV-45
LN

Oznaka enote urejanja prostora

Namenska raba

Na osnovi strokovnih podlag je potrebno v OPPN opredeliti: faznost izkoriščanja mineralnih surovin na območjih
širitve kamnoloma, sprotno sanacijo površin, kjer se je izkoriščanje že zaključilo glede na predhodno opredeljeno
faznost sanacije, maksimalen obseg izkoriščanja oziroma skrajno, z varstvenih vidikov še sprejemljivo, mejo
izkoriščanja mineralnih surovin na predmetni lokaciji. Zaradi bližine stanovanjskih območij je potrebno prilagoditi
dinamiko širjenja odkopnega polja kamnolomov v EUP JV_54 in JV_55. Dinamika širjenja ne sme povzročiti
kumulativnih vplivov na bližnja stanovanjska območja (npr. v obeh kamnolomih ne more istočasno potekati
miniranje). Območje predvidenega OPPN-ja sega v vodovarstveno območje režima 2 in 3. Posegi so dopustni le ob
doslednem upoštevanju omejitev in pogojev iz veljavnih državnih in občinskih predpisov o zavarovanju vodnih virov
in ob predhodni pridobitvi vodnega soglasja.
Enota urejanja prostora posega na območje poplavne nevarnosti. Na poplavnem območju so prepovedane vse
dejavnosti in vsi posegi v prostor, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode vpliv na vode, vodna ali priobalna
zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja, razen posegov, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim
delovanjem voda.
Izvajanje dejavnosti na poplavnem območju je potrebno prilagoditi pogojem in omejitvam, ki jih določajo predpisi s
področja zaščite pred poplavami in z njimi povezane erozije voda. Za vsak poseg na poplavnem območju, se mora
predhodno pridobiti vodno soglasje/mnenje o vplivu gradnje na vodni režim in stanje voda.
Pred načrtovanimi posegi in gradnjo je potrebno izdelati hidrološko-hidravlično študijo in upoštevati vse
razpoložljive podatke.

usmeritve
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obvezna komunalna oprema

Višina odkopnih teras naj ne presega 7,5 m.

višina

DZP - delež odprtih zelenih površin (najmanj)

FZ - faktor zazidanosti (največ)

FI - faktor izrabe (največ)

Tipologija

JV-45

Obveznost izvedbe variantnih rešitev

prometna infrastruktura

Enote urejanja vključene v OPPN

Območje OPPN se posredno navezuje na javno pot JP709210 OBLA GORICA-STARA GORA.

obvezna komunalna oprema
kamnolom Ježce Z - Lopaška dolina

obvezna izgradnja in priključitev na vodovodno omrežje lokalnega vodovodnega sistema; obvezna izgradnja in
priključitev na kanalizacijsko omrežje lokalnega kanalizacijskega sistema; obvezna priključitev na elektroenergetsko
omrežje; pred gradnjo stavb je na območju OPPN obvezna izgradnja komunalne infrastrukture

usmeritve

Št.

Območje OPPN

Zahtevne, manj zahtevne, nezahtevne in enostavne objekte naj se v prostor umešča skladno z obstoječo
morfologijo poselitvenega vzorca. Na zemljišču namenjenem za gradnjo stavbe je treba zasaditi vsaj 2 drevesi
(dovoljene so avtohtone drevesne vrste).

4356 /

JV-45

0,8

FI - faktor izrabe (največ)

višina

AE, D, C

Tipologija

Stran

Uradni list Republike Slovenije

JV-46, JV-47, JV-48, JV-49
LN

Oznaka enote urejanja prostora
Namenska raba
Tipologija
FI - faktor izrabe (največ)
FZ - faktor zazidanosti (največ)
DZP - delež odprtih zelenih površin (najmanj)
višina

Oznaka enote urejanja prostora
Namenska raba
Tipologija
FI - faktor izrabe (največ)
FZ - faktor zazidanosti (največ)
DZP - delež odprtih zelenih površin (najmanj)
višina

prometna infrastruktura
Območje OPPN
Enote urejanja vključene v OPPN
Obveznost izvedbe variantnih rešitev

usmeritve
obvezna komunalna oprema

JV-46, JV-47, JV-48, JV-49
ne

Enote urejanja vključene v OPPN
Obveznost izvedbe variantnih rešitev
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Stran

Višina odkopnih teras naj ne presega 7,5 m.

JV-50
LN

Območje OPPN se navezuje na lokalno cesto LC426110 BIČ-V.GABER-STRANJE-D.VRH-SEVNO-KOPAČIJAJEŽCE-LUPINICA-M-KOSTR. Po končanem izkoriščanju je potrebno dostopne ceste obnoviti (v primeru
neustreznosti zaradi obremenitev tovornih vozil).
kamnolom Vetrnik (Ježce)
JV-50
ne

Višina odkopnih teras naj ne presega 7,5 m.
Območje se ureja z Odlokom o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za širitev in sanacijo kamnoloma Kepa
v Ježcah v Občini Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 67/08), ki ga potrebno za območja sprememb namenske
rabe prostora v okviru izvedbenega dela občinskega prostorskega načrta, dopolniti. Na osnovi strokovnih podlag
je potrebno v dopolnitvi OPPN opredeliti: faznost izkoriščanja mineralnih surovin na območjih širitve kamnoloma,
sprotno sanacijo površin, kjer se je izkoriščanje že zaključilo glede na predhodno opredeljeno faznost sanacije,
maksimalen obseg izkoriščanja oz skrajno, z varstvenih vidikov še sprejemljivo, mejo izkoriščanja mineralnih
surovin na predmetni lokaciji. Zaradi bližine stanovanjskih območij je potrebno prilagoditi dinamiko širjenja
odkopnega polja kamnolomov v EUP JV_54 in JV_55 (vključno z JV_55_1-JV_55_3). Dinamika širjenja ne sme
povzročiti kumulativnih vplivov na bližnja stanovanjska območja (npr. v obeh kamnolomih ne more istočasno
potekati miniranje).

kamnolom Ježce V - Kamniška dolina

Območje OPPN

prometna infrastruktura

Št.

JV-50

JV-46, JV47, JV-48,
JV-49

Območje OPPN se navezuje na lokalno cesto LC426110 BIČ-V.GABER-STRANJE-D.VRH-SEVNO-KOPAČIJAJEŽCE-LUPINICA-M-KOSTR. Po končanem izkoriščanju je potrebno dostopne ceste obnoviti (v primeru
neustreznosti zaradi obremenitev tovornih vozil).
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4357

LB-102

prometna infrastruktura
Območje OPPN
Enote urejanja vključene v OPPN
Obveznost izvedbe variantnih rešitev

obvezna komunalna oprema

Za morebitne novogradnje v EUP LB_2 (na parcelah ali delih parcel s podrobneje opredeljeno podrobnejšo
namensko rabo prostora CDk: 1963, 1964,1965/7, 1965/9, 1965/11, 1965/12, vse k.o Liberga) je obvezen odmik
objektov od gozdnega roba za sestojno višino dreves, razen za obstoječe objekte kulturne dediščine in predvidene
površine za mirujoči promet. Na parceli 1939/2, k.o. Liberga se predvidi ureditev površin za mirujoči promet, lahko
tudi v obliki makadamskega parkirišča z ustreznim odvodnjavanjem. Parkirišče naj se v čim večji meri ozeleni z
avtohtono drevesno vegetacijo. Za krajinsko ureditev območja je potrebno izdelati krajinski načrt. Če se izdeluje
projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja na samem objektu kulturne dediščine ali območju kulturne dediščine
ali se posega v območje kulturne dediščine, je treba pred začetkom izdelovanja projekta pridobiti kulturnovarstvene
pogoje ter k projektnim rešitvam tudi kuturnovarstveno soglasje za vso evidentirano kulturno dediščino. Urbana
oprema naj se oblikuje celovito in mora biti poenotena za celotno na območje OPPN. Prav tako velja za uporabo
materialov na območju odprtega prostora OPPN. Območje obstoječih površin za mirujoči promet se nameni
za vstopno ozelenjeno alejo do območja gradu. Pred pripravo projekta za pridobivanje gradbenega dovoljenja
oziroma pred gradnjo na arheološkem območju je potrebno izvesti predhodne arheološke raziskave. Arhitekturno
oblikovanje novih objektov se mora v neposredni bližini profane stavbne dediščine prilagoditi arhitekturi profane
stavbne dediščine. Območje predvidenega OPPN-ja sega v vodovarstveno območje režima 2 in 3. Posegi
so dopustni le ob doslednem upoštevanju omejitev in pogojev iz veljavnih državnih in občinskih predpisov o
zavarovanju vodnih virov in ob predhodni pridobitvi vodnega soglasja.
obvezna izgradnja in priključitev na vodovodno omrežje lokalnega vodovodnega sistema; obvezna izgradnja in
priključitev na kanalizacijsko omrežje lokalnega kanalizacijskega sistema; obvezna priključitev na elektroenergetsko
omrežje; pred gradnjo stavb je na območju OPPN obvezna izgradnja komunalne infrastrukture
navezava na regionalno cesto R2-416 SMARTNO-RADOHOVA VAS; površine v enoti urejanja prostora LB_3 so
namenjene gradnji ozelenjenega parkirišča za potrebe delovanja Javnega zavoda Bogenšperk
kamnolom Kmetov pruh
LB-102
ne

30 %

LB_2, LB_2_1
CDk; PC; K2; G, IK
CDk (AE, D, G)
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usmeritve

Oznaka enote urejanja prostora
Namenska raba
Tipologija
FI - faktor izrabe (največ)
FZ - faktor zazidanosti (največ)
DZP - delež odprtih zelenih površin (najmanj)
višina

Št.

prometna infrastruktura
Območje OPPN
Enote urejanja vključene v OPPN
Obveznost izvedbe variantnih rešitev

Območje OPPN se navezuje na lokalno cesto LC426110 BIČ-V.GABER-STRANJE-D.VRH-SEVNO-KOPAČIJAJEŽCE-LUPINICA-M-KOSTR. Po končanem izkoriščanju je potrebno dostopne ceste obnoviti (v primeru
neustreznosti zaradi obremenitev tovornih vozil).
Območje gradu Bogenšperk
LB-1, LB-2
da

4358 /

LB-1, LB-2

usmeritve
obvezna komunalna oprema

Na osnovi strokovnih podlag je potrebno v OPPN opredeliti: faznost izkoriščanja mineralnih surovin na območjih
širitve kamnoloma, sprotno sanacijo površin, kjer se je izkoriščanje že zaključilo glede na predhodno opredeljeno
faznost sanacije, maksimalen obseg izkoriščanja oziroma skrajno, z varstvenih vidikov še sprejemljivo, mejo
izkoriščanja mineralnih surovin na predmetni lokaciji.

Stran

Uradni list Republike Slovenije

LB-103

Stran

Po končanem izkoriščanju je potrebno dostopne ceste obnoviti (v primeru neustreznosti zaradi obremenitev težkih
tovornih vozil). Območje OPPN se navezuje na javno pot JP709330 RODNI VRH-DRAGA-CEROVICA.
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prometna infrastruktura

Višina odkopnih teras naj ne presega 7,5 m.
Na osnovi strokovnih podlag je potrebno v OPPN opredeliti: faznost izkoriščanja mineralnih surovin na območjih
širitve kamnoloma, sprotno sanacijo površin, kjer se je izkoriščanje že zaključilo glede na predhodno opredeljeno
faznost sanacije, maksimalen obseg izkoriščanja oziroma skrajno, z varstvenih vidikov še sprejemljivo, mejo
izkoriščanja mineralnih surovin na predmetni lokaciji. Območje predvidenega OPPN-ja sega v vodovarstveno
območje režima 2 in 3. Posegi so dopustni le ob doslednem upoštevanju omejitev in pogojev iz veljavnih državnih
in občinskih predpisov o zavarovanju vodnih virov in ob predhodni pridobitvi vodnega soglasja.

LB-103
LN; PC

Območje OPPN se navezuje na regionalno cesto R2-417 ŠMARTNO PRI LITIJI-VEL.REKA. Po končanem
izkoriščanju je potrebno dostopne ceste obnoviti (v primeru neustreznosti zaradi obremenitev težkih tovornih vozil).
kamnolom Draga
LB-103
ne

Višina odkopnih teras naj ne presega 7,5 m.
Na osnovi strokovnih podlag je potrebno v OPPN opredeliti: faznost izkoriščanja mineralnih surovin na območjih
širitve kamnoloma, sprotno sanacijo površin, kjer se je izkoriščanje že zaključilo glede na predhodno opredeljeno
faznost sanacije.
Enota urejanja prostora posega na območje poplavne nevarnosti. Na poplavnem območju so prepovedane vse
dejavnosti in vsi posegi v prostor, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode vpliv na vode, vodna ali priobalna
zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja, razen posegov, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim
delovanjem voda.
Izvajanje dejavnosti na poplavnem območju je potrebno prilagoditi pogojem in omejitvam, ki jih določajo predpisi s
področja zaščite pred poplavami in z njimi povezane erozije voda. Za vsak poseg na poplavnem območju, se mora
predhodno pridobiti vodno soglasje/mnenje o vplivu gradnje na vodni režim in stanje voda.
Pred načrtovanimi posegi in gradnjo je potrebno izdelati hidrološko-hidravlično študijo in upoštevati vse
razpoložljive podatke.

LB-102
LN

Št.

usmeritve
obvezna komunalna oprema

Oznaka enote urejanja prostora
Namenska raba
Tipologija
FI - faktor izrabe (največ)
FZ - faktor zazidanosti (največ)
DZP - delež odprtih zelenih površin (najmanj)
višina

prometna infrastruktura
Območje OPPN
Enote urejanja vključene v OPPN
Obveznost izvedbe variantnih rešitev

usmeritve
obvezna komunalna oprema

Oznaka enote urejanja prostora
Namenska raba
Tipologija
FI - faktor izrabe (največ)
FZ - faktor zazidanosti (največ)
DZP - delež odprtih zelenih površin (najmanj)
višina
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4359

LB-34

kamnolom
LB-104
ne
LB-104
LN; PC

Višina odkopnih teras naj ne presega 7,5 m.
Na osnovi strokovnih podlag je potrebno v OPPN opredeliti: faznost izkoriščanja mineralnih surovin na območjih
širitve kamnoloma, sprotno sanacijo površin, kjer se je izkoriščanje že zaključilo glede na predhodno opredeljeno
faznost sanacije.

Območje OPPN
Enote urejanja vključene v OPPN
Obveznost izvedbe variantnih rešitev

Oznaka enote urejanja prostora
Namenska raba
Tipologija
FI - faktor izrabe (največ)
FZ - faktor zazidanosti (največ)
DZP - delež odprtih zelenih površin (najmanj)
višina

Stanovanjske površine na območju Velike Kostrevnice
LB-34
ne
LB-34
SSs
SSs (AE, D)
0,5
0,3

Oznaka enote urejanja prostora
Namenska raba
Tipologija
FI - faktor izrabe (največ)
FZ - faktor zazidanosti (največ)

Območje se ureja z Odlokom o občinskem lokacijskem načrtu za območje individualne gradnje na območju
osrednje urbane aglomeracije Velika Kostrevnica - VK 2 (Uradni list RS, št. 59/07)

LB-33
SSs
AE, D
0,5
0,3
10 %

usmeritve
obvezna komunalna oprema
prometna infrastruktura
Območje OPPN
Enote urejanja vključene v OPPN
Obveznost izvedbe variantnih rešitev

Oznaka enote urejanja prostora
Namenska raba
Tipologija
FI - faktor izrabe (največ)
FZ - faktor zazidanosti (največ)
DZP - delež odprtih zelenih površin (najmanj)
višina

Območje OPPN
Enote urejanja vključene v OPPN
Obveznost izvedbe variantnih rešitev

prometna infrastruktura

Po končanem izkoriščanju je potrebno dostopne ceste obnoviti (v primeru neustreznosti zaradi obremenitev težkih
tovornih vozil). Območje OPPN se navezuje na javno pot JP709330 RODNI VRH-DRAGA-CEROVICA.
Stanovanjske površine na območju Velike Kostrevnice (OLN za območje individualne gradnje na območju osrednje
urbane aglomeracije Velika Kostrevnica - VK 2)
LB-33
ne
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usmeritve
obvezna komunalna oprema

Št.

4360 /

LB-33

LB-104

Stran
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LB-78

104 / 24. 7. 2020 /
Stran

obvezna komunalna oprema

LB-78
SKs
AE, C, D
0,6
0,4
15 %
P+M ali P+1+M s kolenčnim zidom največ 1 meter v celoti skritim pod napuščem
Ob pripravi OPPN je potrebno izdelati konzervatorski načrt za prenovo vasi. Ob načrtovanju grajene strukture v
območjih naselbinske kulturne dediščine je potrebno upoštevati naslednje usmeritve:
– Tlorisni in gabariti: podolžen tloris
– Strehe – simetrične dvokapnice z nakloni 40 do 45 °, kritina temno siva betonska ali opečno rdeča;
– Osvetlitev podstrehe možna s klasično oblikovanimi frčadami ali pultnimi okni;
– Oblikovanje fasad:
• Balkoni na čelnih ožjih fasadah načelno niso dopustni; možna izvedba po celotni dolžini vzdolžne fasade (lesen
gank);
• Okenske in vratne odprtine morajo biti pokončne, pravokotne in simetrično razporejene;
• Okenska stekla naj bodo deljena na 6 pol;
• Izvedba v zaglajenem ometu svetlih pastelnih barv;
• Gradnja večkotnih izzidkov, stolpičev ni dovoljena;
– Uporaba avtohtonih gradiv (les, kamen) v čim večji meri;
– Lokacija stavbe na parceli mora biti skladna z zazidalno strukturo naselja;
– Izvedba daljnovodov in drugih vodov v neposredni bližini varovanih naselij načeloma ni dopustna;
– Pri posegih v poti ni dopustno višanje terena v odnosu do stavbne dediščine;
– Izvedba plinskih, elektro in ostalih omaric na obcestnih oziroma glavnih fasadah ni dopustna; možna je izvedba v
hodniku ali talna izvedba. Upoštevati je treba barvo stavbe;
– Izvedba satelitskih anten na vidnih mestih ni dopustna, kar velja tudi za postavljanje zunanjih enot klimatskih
naprav.
V historičnih jedrih naselij so dopustne dopolnilne gradnje in gradnje na isti lokaciji. Slednje naj bi sanirale
območja, zato tudi zanje veljajo navedene usmeritve, da bi skozi čas vzpostavili enotno identiteto območja. Za
gradnjo nezahtevnih in enostavnih objektov veljajo v odloku navedene splošne usmeritve za varstvo kulturne
dediščine.
obvezna izgradnja in priključitev na vodovodno omrežje lokalnega vodovodnega sistema; obvezna izgradnja in
priključitev na kanalizacijsko omrežje lokalnega kanalizacijskega sistema; obvezna priključitev na elektroenergetsko
omrežje.

obvezna izgradnja in priključitev na vodovodno omrežje lokalnega vodovodnega sistema; obvezna izgradnja in
priključitev na kanalizacijsko omrežje lokalnega kanalizacijskega sistema; obvezna priključitev na elektroenergetsko
omrežje; pred gradnjo stavb je na območju OPPN obvezna izgradnja komunalne infrastrukture.
priključitev območja na lokalno cesto LC208210 V.KOSTREVNICA-LIBERGA-PRESKA-TISJE (EUP ŠP_19).
vas Liberga
LB-78
ne

10 %
P+1+M

Št.

usmeritve

Oznaka enote urejanja prostora
Namenska raba
Tipologija
FI - faktor izrabe (največ)
FZ - faktor zazidanosti (največ)
DZP - delež odprtih zelenih površin (najmanj)
višina

obvezna komunalna oprema
prometna infrastruktura
Območje OPPN
Enote urejanja vključene v OPPN
Obveznost izvedbe variantih rešitev

DZP - delež odprtih zelenih površin (najmanj)
višina
usmeritve

Uradni list Republike Slovenije

4361

ŠM-20
CU, PC
CU (AE, D)
0,9
0,8
10 %
največ P+1+M ali v celoti vkopana klet (K+P+1+M)
gradnja stavb na območju OPPN je dovoljena ob predhodni komunalni opremljenosti in javni prometni dostopnosti.
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Oznaka enote urejanja prostora
Namenska raba
Tipologija
FI - faktor izrabe (največ)
FZ - faktor zazidanosti (največ)
DZP - delež odprtih zelenih površin (najmanj)
višina
usmeritve

prometna infrastruktura
Območje OPPN
Enote urejanja vključene v OPPN
Obveznost izvedbe variantnih rešitev

obvezna komunalna oprema

usmeritve

CU: P+3
stanovanjska raba s poslovnimi dejavnostmi, zagotovitev peš in kolesarske povezave območij ŠM_16 (CDi)
in ŠM_15 (CDk) z mestnim jedrom; revitalizacija brežin vodotoka, parkovna ureditev v povezavi z vodotokom,
ureditev brvi čez vodotok; ureditev in ozelenitev javnega parkirišča; za odprte zelene in vodne površine je potrebno
izdelati krajinski načrt; pridobitev vodnega soglasja; OPPN mora biti izdelan za celotno območje in ga ni možno
deliti na več delov; gradnja stavb na območju OPPN je dovoljena ob predhodni komunalni opremljenosti in javni
prometni dostopnosti; ob spomeniku je treba ohranjati parkovno urejene zelene površine; arhitekturno oblikovanje
novih objektov se mora v neposredni bližini profane stavbne dediščine prilagoditi arhitekturi profane stavbne
dediščine.
obvezna izgradnja in priključitev na vodovodno omrežje lokalnega vodovodnega sistema; obvezna izgradnja in
priključitev na kanalizacijsko omrežje lokalnega kanalizacijskega sistema; obvezna priključitev na elektroenergetsko
omrežje; pred gradnjo stavb je na območju OPPN obvezna izgradnja komunalne infrastrukture.
Območje S od vodotoka Reka se bo preko javne poti JP710770 navezovalo na regionalno cesto R2-416; območje
J od vodotoka Reka se bo navezovalo na R2-416 – LITIJA-ŠMARTNO-RADOHOVA VAS-GRM-BIČ; v okviru
priprave OPPN je potrebno obravnavati tudi rekonstrukcijo javne poti JP710770 v skladu s predvideno prometno
obremenitvijo zaradi načrtovanih novih stavb; na območju OPPN je obvezna izgradnja javnega parkirišča pred
začetkom obratovanja dejavnosti.
Centralne dejavnosti - Šmartno zahod
ŠM-20
ne

ŠM-14
CU, CDk, ZP, VC, PO, PC
CU (BV, G), CDk (G)

Št.

Oznaka enote urejanja prostora
Namenska raba
Tipologija
FI - faktor izrabe (največ)
FZ - faktor zazidanosti (največ)
DZP - delež odprtih zelenih površin (najmanj)
višina

območje vasi Liberga se preko javne poti navezuje na lokalno cesto LC 208211 V.KOSTREVNICA-LIBERGAPRESKA-TISJE.
Območje centralnih dejavnosti s parkom - Šmartno vzhod ob obvoznici
ŠM-14
da

4362 /

ŠM-20

ŠM-14

prometna infrastruktura
Območje OPPN
Enote urejanja vključene v OPPN
Obveznost izvedbe variantnih rešitev

Stran
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ŠM-24

ŠM-21
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Stran

obvezna komunalna oprema
prometna infrastruktura

usmeritve

ŠM-24
CU
AE, D
0,9
0,8
5%
največ P+1+M ali v celoti vkopana klet (K+P+1+M)
Na južnem robu OPPN je potrebno zagotoviti minimalni odmik 5 m od vodotoka Reka in revitalizirati brežine
vodotoka.
obvezna izgradnja in priključitev na vodovodno omrežje lokalnega vodovodnega sistema; obvezna izgradnja in
priključitev na kanalizacijsko omrežje lokalnega kanalizacijskega sistema; obvezna priključitev na elektroenergetsko
omrežje; pred gradnjo stavb je na območju OPPN obvezna izgradnja komunalne infrastrukture.
območje OPPN se bo navezovalo na regionalno cesto R3-645 (odsek 1189) in na občinsko cesto LZ 209001.

Površine se namenja za gradnjo javnega parkirišča za potrebe pokopališča in poslovnih ter proizvodnih dejavnosti
v soseščini. Površine za mirujoči promet naj se navezujejo na regionalno cesto R3-645 (odsek 1189) in na javno
pot JP 710851 (odsek Do pokopališča).
Centralne dejavnosti Šmartno ob zahodni gospodarski coni
ŠM-24
ne

Parkirne površine na nivoju terena, ki so večje od 10 PM je treba ozeleniti. Drevesna gostota je eno drevo na 4 PM.
Drevesa morajo biti po parkirišču čimbolj enakomerno razporejena. Za ozelenitev parkirišča se uporabi avtohtona
visokodebelna drevesa.

ŠM-21
PO
parkirišče

Št.

Oznaka enote urejanja prostora
Namenska raba
Tipologija
FI - faktor izrabe (največ)
FZ - faktor zazidanosti (največ)
DZP - delež odprtih zelenih površin (najmanj)
višina

prometna infrastruktura
Območje OPPN
Enote urejanja vključene v OPPN
Obveznost izvedbe variantnih rešitev

usmeritve
obvezna komunalna oprema

Oznaka enote urejanja prostora
Namenska raba
Tipologija
FI - faktor izrabe (največ)
FZ - faktor zazidanosti (največ)
DZP - delež odprtih zelenih površin (najmanj)
višina

prometna infrastruktura
Območje OPPN
Enote urejanja vključene v OPPN
Obveznost izvedbe variantnih rešitev

obvezna komunalna oprema

obvezna izgradnja in priključitev na vodovodno omrežje lokalnega vodovodnega sistema; obvezna izgradnja in
priključitev na kanalizacijsko omrežje lokalnega kanalizacijskega sistema; obvezna priključitev na elektroenergetsko
omrežje; pred gradnjo stavb je na območju OPPN obvezna izgradnja komunalne infrastrukture.
Ob ureditvi priključkov posameznih zemljišč namenjenih za gradnjo je potrebno zagotavljati primerno širino javne
poti JP 710851 (odsek Do pokopališča) za ostali promet in dostopnost do pokopališča. Območje se bo priključevalo
na regionalno cesto R3-645 (odsek 1189) in na javno pot JP 710851 (odsek Do pokopališča).
Javno parkirišče Šmartno zahod
ŠM-21
ne
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ŠM-25
CU, PC
G, AE, D. FI
0,9
0,8
5%
P+1+M
Površine za pešce naj se tlakuje. Zelene površine ob cerkvi Sv. Martina naj se ohranijo v enakem obsegu. Prav
tako naj se ohranjajo gradbene linije. Pri gradnji in prenovi objektov je potrebno kvalitetno oblikovanje zadnjih fasad
na vzhodno stran proti načrtovani obvozni cesti.
Na območju je obvezna izgradnja in priključitev na vodovodno omrežje lokalnega vodovodnega sistema; obvezna
izgradnja in priključitev na kanalizacijsko omrežje lokalnega kanalizacijskega sistema; obvezna priključitev na
elektroenergetsko omrežje; pred gradnjo stavb je na območju obvezna izgradnja komunalne infrastrukture.
Na območju se prvenstveno uredijo površine za pešce in kolesarje (hodniki za pešce). Za potrebe tega območja se
parkirišča praviloma zagotavljajo na območju ŠM-14.
Stanovanjsko območje Šmartno JZ
ŠM-30
da
ŠM-30
SSs, SKs, PC, ZP
SSs (AE, D); SKs (AE, C, D)
SSs (0,5), SKs (0,6)
SSs (0,3), SKs (0,4)
SSs (10 %), SKs (15 %)
P+1+M
Pri načrtovanju stanovanjskih stavb in spremljajočih nezahtevnih ter enostavnih objektov je potrebno upoštevati
odmik objektov od gozdnega roba za sestojno višino dreves. Na območju OPPN naj se na meji med namenskima
rabama SSs in SSn uredi povezovalna pešpot v smeri JV - SZ.
obvezna izgradnja in priključitev na vodovodno omrežje lokalnega vodovodnega sistema; obvezna izgradnja in
priključitev na kanalizacijsko omrežje lokalnega kanalizacijskega sistema; obvezna priključitev na elektroenergetsko
omrežje; pred gradnjo stavb je na območju OPPN obvezna izgradnja komunalne infrastrukture
izdelava variantne študije prometa za območje in vključitev OLN Šmartno jug-del (EUP ŠM_31) v študijo. V
okviru priprave OPPN je potrebno načrtovati tudi rekonstrukcijo križišča z regionalno cesto R2-416. V sklopu
OPPN je obvezna ureditev dostopne ceste širine 7 m + hodniki za pešce, ureditev prečnih peš povezav skozi
območje OPPN in skupnega parkirišča (minimalno 10 parkirnih mest - javna raba za obiskovalce). Pred gradnjo
stanovanjskih stavb je obvezna izgradnja prometne infrastrukture. V OPPN je potrebno opredeliti faznost gradnje
na območju EUP ŠM_30.

Oznaka enote urejanja prostora
Namenska raba
Tipologija
FI - faktor izrabe (največ)
FZ - faktor zazidanosti (največ)
DZP - delež odprtih zelenih površin (najmanj)
višina

Oznaka enote urejanja prostora
Namenska raba
Tipologija
FI - faktor izrabe (največ)
FZ - faktor zazidanosti (največ)
DZP - delež odprtih zelenih površin (najmanj)
višina

prometna infrastruktura

obvezna komunalna oprema

104 / 24. 7. 2020

usmeritve

prometna infrastruktura
Območje OPPN
Enote urejanja vključene v OPPN
Obveznost izvedbe variantnih rešitev

obvezna komunalna oprema

Št.

usmeritve

Območje celovite prenove starega mestnega jedra naselja Šmartno pri Litiji
ŠM-25
ne

Območje OPPN
Enote urejanja vključene v OPPN
Obveznost izvedbe variantnih rešitev

4364 /

ŠM-30

ŠM-25

Stran

Uradni list Republike Slovenije

ŠM-39
IG
E
0,5 - trgovsko - oskrbna dejavnost)
0,3 - športna dejavnost (0,4 - trgovsko - oskrbna dejavnost)
20 % - športna dejavnost (10 % - trgovsko - oskrbna dejavnost)
Maksimalna višina objekta 20 m vključno s klimati in drugo strojno opremo potrebno za dejavnost.
za krajinsko ureditev vodotoka in priobalnega zemljišča (5 m od roba vodotoka) se izdela krajinski načrt; krajinska
ureditev območja se lahko povezuje z vodotokom v skladu s predpisi, ki urejajo področje voda; obvodne vegetacije
vodotoka (Črni potok) se ne sme odstranjevati
obvezna izgradnja in priključitev na vodovodno omrežje lokalnega vodovodnega sistema; obvezna izgradnja in
priključitev na kanalizacijsko omrežje lokalnega kanalizacijskega sistema; obvezna priključitev na elektroenergetsko
omrežje; pred gradnjo stavb je na območju OPPN obvezna izgradnja komunalne infrastrukture
navezava na regionalno cesto R2-416/1347 Šmartno pri Litiji – Radohova vas na obstoječem priključku pod
pogojem, da se izdela prometno-tehnična preveritev priključevanja predmetne enote na obstoječem priključku (pri
izdelavi OPPN)
Sanacija odlagališča odpadkov Rakovnik
ŠM-63
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prometna infrastruktura
Območje OPPN
Enote urejanja vključene v OPPN

obvezna komunalna oprema

usmeritve

Oznaka enote urejanja prostora
Namenska raba
Tipologija
FI - faktor izrabe (največ)
FZ - faktor zazidanosti (največ)
DZP - delež odprtih zelenih površin (najmanj)
višina

prometna infrastruktura
Območje OPPN
Enote urejanja vključene v OPPN
Obveznost izvedbe variantnih rešitev

obvezna komunalna oprema

usmeritve

ŠM-38
IG; VC
IG (E, F)
0,8
0,65
10 %

Oznaka enote urejanja prostora
Namenska raba
Tipologija
FI - faktor izrabe (največ)
FZ - faktor zazidanosti (največ)
DZP - delež odprtih zelenih površin (najmanj)
višina

Na robnih območjih OPPN je potrebno zasaditi pas sanacijskega zelenja avtohtonih drevesnih in grmovnih
vrst. V okviru OPPN naj se predvidi vsaj delna revitalizacija vodotoka Kostrevniški potok in preoblikovanje
premostitvenega objekta čez vodotok. Za revitalizacijo in krajinsko ureditev vodotoka in obvodnih površin
(minimalno 5 m od roba vodotoka) se izdela krajinski načrt.
obvezna izgradnja in priključitev na vodovodno omrežje lokalnega vodovodnega sistema; obvezna izgradnja in
priključitev na kanalizacijsko omrežje lokalnega kanalizacijskega sistema; obvezna priključitev na elektroenergetsko
omrežje; pred gradnjo stavb je na območju OPPN obvezna izgradnja komunalne infrastrukture
navezava na regionalno cesto R2-417 ŠMARTNO pri Litiji - VEL.REKA na severu in na regionalno cesto
R2-416/1347 Šmartno pri Litiji – Radohova vas.
Posebna območja - Šmartno vzhod
ŠM-39
ne

Gospodarska cona Šmartno vzhod
ŠM-38
da

Območje OPPN
Enote urejanja vključene v OPPN
Obveznost izvedbe variantnih rešitev

Št.
Stran

ŠM-63

ŠM-39

ŠM-38
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Oznaka enote urejanja prostora
Namenska raba
Tipologija
FI - faktor izrabe (največ)
FZ - faktor zazidanosti (največ)
DZP - delež odprtih zelenih površin (najmanj)

Območje OPPN
Enote urejanja vključene v OPPN
Obveznost izvedbe variantnih rešitev

usmeritve
obvezna komunalna oprema
prometna infrastruktura

Oznaka enote urejanja prostora
Namenska raba
Tipologija
FI - faktor izrabe (največ)
FZ - faktor zazidanosti (največ)
DZP - delež odprtih zelenih površin (najmanj)
višina

Območje OPPN
Enote urejanja vključene v OPPN
Obveznost izvedbe variantnih rešitev

VT-94, VT-95
LN

VT-94, VT-95
ne

kamnolom (SV od naselja Vintarjevec)

Območje se ureja z Odlokom o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za prostorsko ureditev skupnega
pomena za obvoznico Šmartno pri Litiji na cesti R2-416 – odsek 1346 in 1347 (Uradni list RS, št. 78/08)

ŠP-1
PC

OPPN za prostorsko ureditev skupnega pomena za obvoznico Šmartno pri Litiji na cesti R2-416 – odsek 1346 in
1347
ŠP-1
ne
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VT-94,
VT-95

ŠP-1

OPPN se izdela za potrebe sanacije in krajinske ureditve nekdanjega odlagališča industrijskih odpadkov IUV
Rakovnik. Z OPPN je obvezno reševanje problema čiščenja odcednih voda odlagališča.

Št.

usmeritve
obvezna komunalna oprema
prometna infrastruktura

ŠM-63
O
F

Oznaka enote urejanja prostora
Namenska raba
Tipologija
FI - faktor izrabe (največ)
FZ - faktor zazidanosti (največ)
DZP - delež odprtih zelenih površin (najmanj)
višina

4366 /

0,9

ne

Obveznost izvedbe variantnih rešitev

Stran
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Stran

prometna infrastruktura
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obvezna komunalna oprema

VT-5
SSs; PC
SSs (AE, D)
0,5
0,3
10 %
P+1+M
Postavitev stanovanjskih stavb na območju OPPN mora slediti morfologiji obstoječih objektov v sosednjih EUP in
se prilagajati reliefu. Pri načrtovanju stanovanjskih stavb in spremljajočih nezahtevnih ter enostavnih objektov je
potrebno upoštevati odmik objektov od gozdnega roba za sestojno višino dreves.
obvezna izgradnja in priključitev na vodovodno omrežje lokalnega vodovodnega sistema; obvezna izgradnja in
priključitev na kanalizacijsko omrežje lokalnega kanalizacijskega sistema; obvezna priključitev na elektroenergetsko
omrežje; pred gradnjo stanovanjskih stavb je obvezna izgradnja komunalne infrastrukture
navezava na regionalno cesto R2-416 ŠMARTNO-RADOHOVA VAS preko javne poti JP 709501 (odsek R2-416
Hostnik)

Stanovanjske površine na območju Črnega Potoka (1)
VT-5
ne

Območje se ureja z Odlokom o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja »Dom Tisje«
(Uradni list RS, št. 41/09)

VT-15
SB; PC
SB (AE,BV, BV, BE, D, G)
SB (1,1)
SB (0,5)
SB (20 %)

Po končanem izkoriščanju je potrebno dostopne ceste obnoviti (v primeru neustreznosti zaradi obremenitev
tovornih vozil). Območje OPPN se posredno navezuje na lokalno cestoLC208220 KRZNAR-SIMONČIČ-ŠUŠTARLJUBŠE-DEBEČE.
Stanovanjske površine za posebne namene - Dom Tisje (Črni Potok)
VT-15
ne

Na osnovi strokovnih podlag je potrebno v OPPN opredeliti: faznost sanacije in sanacijo površin z zasaditvijo;
območja izkoriščanja mineralnih surovin ni dopustno širiti na nove površine

Št.

usmeritve

Oznaka enote urejanja prostora
Namenska raba
Tipologija
FI - faktor izrabe (največ)
FZ - faktor zazidanosti (največ)
DZP - delež odprtih zelenih površin (najmanj)
višina

usmeritve
obvezna komunalna oprema
prometna infrastruktura
Območje OPPN
Enote urejanja vključene v OPPN
Obveznost izvedbe variantnih rešitev

Oznaka enote urejanja prostora
Namenska raba
Tipologija
FI - faktor izrabe (največ)
FZ - faktor zazidanosti (največ)
DZP - delež odprtih zelenih površin (najmanj)
višina

prometna infrastruktura
Območje OPPN
Enote urejanja vključene v OPPN
Obveznost izvedbe variantnih rešitev

usmeritve
obvezna komunalna oprema

višina
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III. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE GRAFIČNEGA
DELA ODLOKA

«.

Območje se ureja z Uredbo o državnem lokacijskem načrtu za daljnovod 2×400 kV Beričevo–Krško (Uradni list RS,
št. 5/06, 33/07 – ZPNačrt).

ŠE-1, ŠE-2

Oznaka enote urejanja prostora
Namenska raba
Tipologija
FI - faktor izrabe (največ)
FZ - faktor zazidanosti (največ)
DZP - delež odprtih zelenih površin (najmanj)
višina

Št. 352-003/2007-1239
Šmartno pri Litiji, dne 1. julija 2020

47. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati petnajsti dan po objavi.

Župan
Občine Šmartno pri Litiji
Rajko Meserko

104 / 24. 7. 2020

46. člen
Ta odlok je na vpogled javnosti na sedežu Občine Šmartno pri Litiji ter dostopen na spletnih straneh Občine Šmartno pri Litiji.

45. člen
Postopki za pridobitev upravnih dovoljenj oziroma drugi postopki, začeti pred uveljavitvijo tega odloka, se nadaljujejo in končajo na podlagi predpisov veljavnih na dan vložitve vloge ali
pričetka drugega uradnega postopka oziroma po določilih tega odloka če so za investitorja ugodnejša.

IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

Št.

usmeritve
obvezna komunalna oprema
prometna infrastruktura

Državni lokacijski načrt za daljnovod 2×400 kV Beričevo–Krško
ŠE-1, ŠE-2
ne

Območje DPA
Enote urejanja vključene v OPPN
Obveznost izvedbe variantnih rešitev

4368 /

44. člen
S SDOPN 03 Šmartno pri Litiji, se nadomestijo izvedbeni del OPN vse kartah »Prikaz območij enot urejanja prostora, osnovne oziroma podrobnejše namenske rabe prostora in prostorskih
izvedbenih pogojev« in »Prikaz območij enot urejanja prostora in prikaz gospodarske javne infrastrukture«.

ŠE-1, ŠE-2

Stran
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ZAGORJE OB SAVI
1973.

Sklep o imenovanju podžupana Občine
Zagorje ob Savi

Na podlagi 33.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo,
76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 –
ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE)
in 32. člena Statuta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS,
št. 30/15) je župan Občine Zagorje ob Savi sprejel

SKLEP
o imenovanju podžupana
Občine Zagorje ob Savi
I.
Za podžupana Občine Zagorje ob Savi se imenuje član
Občinskega sveta Občine Zagorje ob Savi Mitja Adamlje.
II.
Podžupan bo svojo funkcijo opravljal nepoklicno.
III.
Podžupan pomaga županu pri njegovem delu ter opravlja
posamezne naloge iz pristojnosti župana, za katere ga župan
pooblasti.
IV.
Podžupan nadomešča župana v primeru njegove odsotnosti ali zadržanosti. V času nadomeščanja opravlja podžupan
tekoče naloge iz pristojnosti župana in tiste naloge, za katere
ga župan pooblasti.
V.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati naslednji dan po objavi, uporablja pa se od 1. 8.
2020 dalje.
Št. 032-4/2020
Zagorje ob Savi, dne 15. julija 2020
Župan
Občine Zagorje ob Savi
Matjaž Švagan

Stran
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Stran
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VLADA
1974.

Uredba o koncesiji za rabo termalne vode
iz izvira Klevevška toplica za ogrevanje

Na podlagi 2. točke prvega odstavka 136. člena, prvega odstavka 137. člena ter tretjega in dvanajstega odstavka
199.a člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 –
ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14, 56/15 in
65/20) ter 165. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS,
št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06
– odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09,
108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16,
61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg in 84/18 – ZIURKOE) Vlada Republike Slovenije izdaja

UREDBO
o koncesiji za rabo termalne vode iz izvira
Klevevška toplica za ogrevanje
I. PREDMET IN OBSEG KONCESIJE
1. člen
(predmet koncesije)
(1) Ta uredba je koncesijski akt, na podlagi katerega
Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada) podeli koncesijo za rabo termalne vode za ogrevanje (v nadaljnjem besedilu: koncesija) iz izvira Klevevška toplica (ID znak:
1462–2660/2-0; koordinate X: 84701, Y: 518438, Z: 184).
(2) Obseg vodne pravice, izražen kot največja dovoljena
skupna letna količina rabe termalne vode iz izvira Klevevška
toplica, je 3240 m3/leto. Največji dovoljeni trenutni odvzem
termalne vode iz izvira Klevevška toplica je 0,5 l/s.
(3) Koncesija se podeli za rabo termalne vode za ogrevanje s klasifikacijsko številko 4.2.1. v skladu s predpisom, ki
ureja klasifikacijo vrst posebne rabe vode in naplavin.
(4) Območje koncesije obsega območje izvira Klevevška
toplica in zajema termalno vodo iz vodnega telesa podzemne
vode Dolenjski kras (VTPodV_1011), in sicer iz tretjega vodonosnika.
(5) Napajalno območje izvira Klevevška toplica in meja
tega območja se prikažeta na digitalnem podatkovnem sloju v
državnem koordinatnem sistemu in objavita v informacijskem
sistemu okolja.
II. POGOJI ZA PRIDOBITEV IN IZVAJANJE KONCESIJE
2. člen
(pogoji za pridobitev koncesije)
(1) Koncesija se podeli brez javnega razpisa pravni ali
fizični osebi, ki je vložila pobudo za pridobitev koncesije za rabo
termalne vode za ogrevanje stanovanjskega objekta in ki ima
v posesti ter uporablja objekte za črpanje in odvzem termalne
vode za ogrevanje.
(2) Oseba iz prejšnjega odstavka pridobi koncesijo brez
javnega razpisa, če:
– je do 21. decembra 2013 vložila pobudo za izdajo koncesijskega akta oziroma vlogo za izdajo koncesije v skladu s
predpisi, ki urejajo vode;
– je tehnično usposobljena in opremljena za izvajanje
ogrevanja objektov;
– ima pravnomočno uporabno dovoljenje za objekte, ki se
ogrevajo s podzemno vodo, in
– proti njej ni uvedena prisilna poravnava, stečaj ali likvidacijski postopek ali ni prenehala poslovati na podlagi sodne
ali druge prisilne odločbe.
(3) Koncesija se podeli za 30 let.
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3. člen
(pogoji za izvajanje koncesije)
(1) Oseba, ki pridobi koncesijo (v nadaljnjem besedilu:
koncesionar), mora izvajati koncesijo tako, da ne vpliva na
drugo dovoljeno posebno rabo vode.
(2) Koncesionar mora pri izvajanju koncesije izpolnjevati
naslednje okoljevarstvene pogoje, pogoje varstvenega režima
in načina rabe termalne vode:
1. zagotavljati, da največja dovoljena skupna letna količina rabe termalne vode in največji dovoljeni trenutni odvzem
termalne vode iz 1. člena te uredbe nista presežena;
2. zagotavljati, da s svojo dejavnostjo ne povzroči poslabšanja ali ne prepreči doseganja dobrega kemijskega in
količinskega stanja vodnega telesa termalne vode, določenega
v skladu s predpisom, ki ureja stanje podzemnih voda;
3. zajem termalne vode mora biti urejen tako, da se prepreči vnos onesnaževal v vodonosnik;
4. dejavnost izvajati tako, da se le občasno spremeni
tok termalne vode ali se stalno spremeni tok le na omejenem
območju, vendar pa to ne sme povzročiti vdora druge vode ter
stalnega in jasno izraženega umetnega gibanja v spremembah
toka, zaradi katerega bi taki vdori lahko nastali pozneje;
5. zagotavljati monitoring v skladu s 5. členom te uredbe;
6. izvajati ukrepe iz predpisa, ki ureja načrt upravljanja
voda za vodni območji Donave in Jadranskega morja, in
7. uporabljati termalno vodo izključno za lastne potrebe,
za katere se podeljuje koncesija.
(3) Koncesionar mora pri izvajanju koncesije izpolnjevati
naslednje naravovarstvene pogoje:
1. zagotavljati, da ne ogroža naravnega ravnovesja vodnih in obvodnih ekosistemov ter
2. preprečiti škodljive vplive in ogrožanje naravnih vrednot
in območij, varovanih v skladu s predpisi, ki urejajo ohranjanje
narave.
(4) Koncesionar mora pri izvajanju koncesije izpolnjevati
naslednje pogoje ribiškega upravljanja v skladu z zakonom, ki
ureja sladkovodno ribištvo:
1. preprečeno mora biti čezmerno onesnaževanje dolvodno od izpustov termalne vode;
2. odpadna termalna voda mora biti ohlajena, da ne škodi
ribam, ki živijo v vodotokih, in
3. treba je vzpostaviti monitoring stanja rib gorvodno in
dolvodno od izpusta rabe termalne podzemne vode. Če se
stanje rib zaradi rabe vode poslabšuje, je treba izvajati ukrepe,
s katerimi se stanje vodotoka izboljša.
(5) Koncesionar mora pri izvajanju koncesije izpolnjevati
tudi naslednje:
1. zagotavljati varstvo objektov in naprav za rabo termalne
vode ter za njihovo redno vzdrževanje;
2. izvajati stalni nadzor nad objekti in napravami za rabo
termalne vode (cev in strojnica za ogrevanje);
3. zagotoviti koncedentu brezplačni dostop do podatkov o
opravljenih raziskavah, ki lahko dajo podatke o podzemni vodi;
4. zagotoviti brezplačni dostop do vseh podatkov, ki se
nanašajo na rabo vode, in
5. sodelovati s koncedentom pri izvajanju izrednih ukrepov, če se poveča ogroženost zaradi škodljivega delovanja
voda, ali intervencijskih in sanacijskih ukrepov ob naravni nesreči zaradi škodljivega delovanja voda.
(6) Koncesionar mora s tehničnimi ali drugimi ukrepi,
vključno z zmanjšanjem dovoljene rabe termalne vode, v določenem obdobju prilagoditi izvajanje koncesije novim razmeram,
če:
1. značilno naraščajo negativni učinki dolgoročnih sprememb režima toka termalne vode ali
2. se presega količinsko obnavljanje vodonosnega sistema.
(7) Pojave iz prejšnjega odstavka ugotovi koncesionar na
podlagi podatkov monitoringa iz 5. člena te uredbe ali ga o njih
obvesti pristojni upravni organ.
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III. OBVEZNOSTI KONCESIONARJA
4. člen
(poslovnik)
Koncesionar vodi poslovnik za obratovanje in vzdrževanje
vodnega objekta ali naprave v skladu z zakonom, ki ureja vode.
5. člen
(monitoring)
(1) Koncesionar zagotavlja izvajanje monitoringa, ki vključuje monitoring odvzetih količin termalne vode iz izvira Klevevška toplica in monitoring vpliva rabe termalne vode.
(2) Izvajanje monitoringa iz prejšnjega odstavka obsega:
a) mesečno odčitavanje količine odvzete vode iz izvira
Klevevška toplica na vodni uri pri toplotni črpalki s fotografijo
števca z datumom zapisa,
b) merjenje temperature odvzete vode pred sistemom
izrabe na toplotni črpalki (stalno in zvezno z urnim zapisom) in
c) merjenje temperature odpadne termalne vode po sistemu izrabe na toplotni črpalki (stalno in zvezno z urnim zapisom).
(3) Monitoring se izvaja po programu, ki ga za obdobje
treh zaporednih koledarskih let (v nadaljnjem besedilu: program
monitoringa) pripravi koncesionar, potrdi pa Agencija Republike
Slovenije za okolje (v nadaljnjem besedilu: agencija).
(4) Monitoring se izvaja v skladu s predpisi, ki urejajo monitoring podzemnih in površinskih voda, ter predpisi, ki urejajo
meroslovje.
(5) Koncesionar predloži agenciji v potrditev program monitoringa najpozneje do 1. julija zadnjega leta pred začetkom
novega obdobja, za katero se pripravlja program monitoringa.
Agencija potrdi program monitoringa v enem mesecu po njegovem prejemu. Če agencija ugotovi, da program monitoringa ni
pripravljen v skladu s prejšnjim odstavkom, mora koncesionar
v enem mesecu od prejema ugotovitev in priporočil agenciji
poslati popravljen program monitoringa.
(6) Koncesionar najpozneje do 28. februarja tekočega
leta pošlje agenciji poročilo o meritvah, obdelavi podatkov in
rezultatih izvajanja monitoringa za preteklo leto.
(7) Poročilo iz prejšnjega odstavka vsebuje:
– poročilo o meritvah za preteklo leto, ki vsebuje splošni
opis izvajanja monitoringa in posebnosti v obdobju, na katero
se poročilo nanaša,
– rezultate monitoringa za preteklo leto, ki vsebujejo rezultate po posameznih sestavnih delih monitoringa iz drugega
odstavka tega člena.
(8) Vzorec obrazca poročila iz šestega odstavka tega člena je objavljen na osrednjem spletnem mestu državne uprave.
6. člen
(hramba dokumentacije)
Koncesionar hrani dokumentacijo, potrebno za izvajanje
monitoringa iz prejšnjega člena, in dokumentacijo v zvezi s
plačili za koncesijo še najmanj pet let po prenehanju koncesije.
7. člen
(ukrepi koncesionarja po prenehanju koncesije)
(1) Koncesionar po prenehanju koncesije izvede vse ukrepe v skladu z zakonom, ki ureja vode.
(2) Podrobnejši ukrepi iz prejšnjega odstavka se določijo
v koncesijski pogodbi.
IV. KONCESIJSKA POGODBA
8. člen

Št.
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Stran

4371

(2) Koncesijska pogodba je sklenjena, ko jo podpišeta obe
pogodbeni stranki.
(3) V primeru neskladja med to uredbo in koncesijsko
pogodbo veljajo določbe te uredbe.
V. PLAČILO ZA KONCESIJO
9. člen
(opredelitev plačila za koncesijo)
(1) Koncesionar plačuje plačilo za koncesijo za vsako
leto rabe vode.
(2) Koncesionar začne plačevati plačilo za koncesijo z
dnem začetka izvajanja koncesije.
(3) Koncesija se začne izvajati z dnem sklenitve koncesijske pogodbe.
10. člen
(višina plačila za koncesijo)
(1) Plačilo za koncesijo se določi za vsako koledarsko
leto posebej.
(2) Plačilo za koncesijo se za posamezno koledarsko leto
izračuna po naslednji enačbi:
Vkoncesija = 0,15 × C × ((Qdej + Qvod_prav)/2) × ∆T × 4,2 × D
pri čemer je:
– Vkoncesija: višina plačila za koncesijo, izražena v eurih,
– C:
povprečna letna cena za 1 MJ toplote, ki se pridobi
iz ekstra lahkega kurilnega olja ter izračuna iz kurilne vrednosti ekstra lahkega kurilnega olja (ki je
42,6 MJ/kg) in cene ekstra lahkega kurilnega olja
v maloprodaji v letu, ki je dve leti pred letom, za
katero se določa plačilo za koncesijo. Povprečna
letna cena za 1 MJ toplote se izraža v eurih,
– Qdej:
letna količina odvzete termalne vode v m3 oziroma
zmogljivost objekta za odvzem termalne vode za
obdobje, ko ni na voljo meritev načrpane termalne
vode, izražene brez enote za količino (m3),
– Qvod_prav: obseg vodne pravice v m3 iz drugega odstavka
1. člena te uredbe, ki določa največjo dovoljeno
skupno letno količino v m3, izraženo brez enote za
količino (m3),
– ∆T:
temperaturna razlika med povprečno letno temperaturo termalne vode na merilnem mestu in 12 °C,
izražena brez enote za stopinje (°),
– D:
faktor izhodiščne vrednosti enote posebne rabe
vode.
11. člen
(povprečna cena toplote (C) in izhodiščna vrednost enote
posebne rabe vode (D))
(1) Povprečno letno ceno toplote za 1 MJ toplote (C) in
faktor izhodiščne vrednosti enote posebne rabe vode (D) iz
prejšnjega člena določi vlada s sklepom, ki se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
(2) Spremembo povprečne letne cene toplote za 1 MJ
toplote (C) in faktor izhodiščne vrednosti enote posebne rabe
vode (D) določi vlada najpozneje do 31. decembra tekočega
leta za naslednje leto v skladu s prejšnjim odstavkom.
12. člen

(sklenitev in vsebina koncesijske pogodbe)

(pošiljanje podatkov, potrebnih za izračun plačila
za koncesijo)

(1) Medsebojna razmerja med koncedentom in koncesionarjem se podrobneje uredijo s koncesijsko pogodbo.

(1) Koncesionar Direkciji Republike Slovenije za vode (v
nadaljnjem besedilu: direkcija) vsako leto najpozneje do 28. fe-

Stran
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bruarja pošlje podatke, potrebne za izračun plačila za koncesijo
iz 10. člena te uredbe, za prejšnje leto.
(2) Če podatki iz prejšnjega odstavka niso poslani v roku
iz prejšnjega odstavka, se za izračun plačila za koncesijo uporabijo podatki, ki jih ima na voljo direkcija.
13. člen
(način plačila za koncesijo)
(1) Koncesionar plačuje za koncesijo med letom z dvema
akontacijama na podlagi računa na podračun, določen s predpisom, ki ureja podračune in način plačevanja obveznih dajatev
in drugih javnofinančnih prihodkov.
(2) Akontacija iz prejšnjega odstavka znaša polovico zneska, izračunanega po enačbi iz 10. člena te uredbe, pri čemer
se uporabita povprečna cena toplote (C) in faktor izhodiščne
vrednosti enote posebne rabe vode (D), določena na podlagi
11. člena te uredbe, vrednosti ∆T in Qdej pa se pridobita iz podatkov iz prejšnjega člena za prejšnje leto.
(3) Prva akontacija v letu zapade v plačilo zadnji plačilni
dan v juniju, druga akontacija v letu pa zadnji plačilni dan v
decembru.
(4) Za nepravočasno plačane zneske akontacij oziroma
plačila za koncesijo mora koncesionar plačati zakonite zamudne obresti.
(4) Koncesionar, ki med letom preneha izvajati koncesijo,
direkciji v 30 dneh po prenehanju izvajanja koncesije pošlje
podatke iz 12. člena te uredbe.
14. člen
(poračun)
Razlika med z akontacijama vplačanimi zneski in višino
plačila za koncesijo, določeno v skladu z 10. členom te uredbe,
se plača na način, določen v prvem odstavku prejšnjega člena,
ali vrne koncesionarju v 60 dneh po izdaji poračuna plačil za
koncesijo.

VI. PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA
15. člen
(prvi program monitoringa in prvo poročilo o monitoringu)
(1) Koncesionar prvi program monitoringa iz tretjega odstavka 5. člena te uredbe pošlje agenciji v potrditev najpozneje
v šestih mesecih od sklenitve koncesijske pogodbe.
(2) Koncesionar prvo poročilo iz šestega odstavka 5. člena te uredbe pošlje agenciji najpozneje do 28. februarja leta, ki
sledi letu potrditve prvega programa monitoringa.
16. člen
(povprečna cena toplote (C) in izhodiščna vrednost enote
posebne rabe vode (D) v prehodnem obdobju)
Do uveljavitve sklepa iz 11. člena te uredbe znaša povprečna letna cena za 1 MJ toplote (C) 0,026 eura, faktor izhodiščne vrednosti enote posebne rabe vode (D) pa 0,4.
17. člen
(prva akontacija plačila za koncesijo)
(1) Ne glede na 13. člen te uredbe se prva akontacija
plačila za koncesijo obračuna naslednje leto po sklenitvi koncesijske pogodbe.
(2) Za izračun akontacije iz prejšnjega odstavka se uporabijo podatki o dejanski količini odvzete termalne vode v
tekočem letu, ki jih koncesionar predloži direkciji najpozneje
do 28. februarja naslednjega leta po sklenitvi koncesijske pogodbe.
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18. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-23/2020
Ljubljana, dne 23. julija 2020
EVA 2018-2550-0127
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

1975.

Uredba o spremembi Uredbe o notranji
organizaciji, sistemizaciji, delovnih
mestih in nazivih v organih javne uprave
in v pravosodnih organih

Na podlagi prvega odstavka 41. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno
besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E in 40/12 –
ZUJF) Vlada Republike Slovenije izdaja

UREDBO
o spremembi Uredbe o notranji organizaciji,
sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih
v organih javne uprave in v pravosodnih organih
1. člen
V Uredbi o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih
mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih
organih (Uradni list RS, št. 58/03, 81/03, 109/03, 43/04, 58/04
– popr., 138/04, 35/05, 60/05, 72/05, 112/05, 49/06, 140/06,
9/07, 33/08, 66/08, 88/08, 8/09, 63/09, 73/09, 11/10, 42/10,
82/10, 17/11, 14/12, 17/12, 23/12, 98/12, 16/13, 18/13, 36/13,
51/13, 59/13, 14/14, 28/14, 43/14, 76/14, 91/14, 36/15, 57/15,
4/16, 44/16, 58/16, 84/16, 8/17, 40/17, 41/17, 11/19, 25/19,
54/19, 67/19 in 89/20) se v 13. členu 6. točka spremeni tako,
da se glasi:
»6. v Ministrstvu za notranje zadeve:
– Direktorat za policijo in druge varnostne naloge,
– Direktorat za upravne notranje zadeve,
– Direktorat za migracije,
– Direktorat za logistiko in nabavo;«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
2. člen
Akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest
Ministrstva za notranje zadeve se s to uredbo uskladi najpozneje v štirih mesecih od njene uveljavitve.
3. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00714-10/2020
Ljubljana, dne 23. julija 2020
EVA 2020-3130-0029
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik
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1976.

Uredba o spremembi in dopolnitvi Uredbe
o koncesiji za rabo naravnih vrednot
Postojnski jamski sistem in Predjamski jamski
sistem

Na podlagi 43. člena Zakona o ohranjanju narave (Uradni
list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1,
8/10 – ZSKZ-B, 46/14, 21/18 – ZNOrg, 31/18 in 82/20) v zvezi s
165. členom Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06
– uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl.
US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09
– ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17
– GZ, 21/18 – ZNOrg in 84/18 – ZIURKOE) Vlada Republike
Slovenije izdaja

UREDBO
o spremembi in dopolnitvi Uredbe o koncesiji
za rabo naravnih vrednot Postojnski jamski
sistem in Predjamski jamski sistem
1. člen
V Uredbi o koncesiji za rabo naravnih vrednot Postojnski
jamski sistem in Predjamski jamski sistem (Uradni list RS,
št. 77/02, 41/04 – ZVO-1 in 66/07) se v 8. členu za besedilom
člena, ki se označi kot prvi odstavek, doda nov, drugi odstavek,
ki se glasi:
»(2) Ne glede na prejšnji odstavek se v primeru, ko zaradi
višje sile koncesije ni mogoče izvajati, minimalna koncesijska
dajatev lahko zniža sorazmerno glede na čas trajanja višje sile.
Čas trajanja višje sile se ne všteva v dobo trajanja koncesije iz
prejšnjega člena.«.
2. člen
V 9. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(2) Vlaganja v naravne vrednote lahko znašajo največ
eno petino koncesijske dajatve, pri čemer lahko vlada odloči
o višjem znesku vlaganj v naravne vrednote s potrditvijo poslovnega načrta koncesionarja iz prvega odstavka 9.a člena
te uredbe.«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
3. člen
V letu 2020 se za višjo silo v skladu z novim drugim odstavkom 8. člena uredbe šteje razglasitev epidemije nalezljive

Št.

104 / 24. 7. 2020 /

Stran

4373

bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) v trajanju od 12. marca 2020
do 31. maja 2020.
4. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-27/2020
Ljubljana, dne 23. julija 2020
EVA 2020-2550-0054
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

1977.

Sklep o podaljšanju ukrepa delnega povračila
nadomestila plače delavcem na začasnem
čakanju na delo

Na podlagi drugega odstavka 3. člena Zakona o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val COVID-19 (Uradni list RS,
št. 98/20) je Vlada Republike Slovenije sprejela

SKLEP
o podaljšanju ukrepa delnega povračila
nadomestila plače delavcem na začasnem
čakanju na delo
I
Ukrep delnega povračila nadomestila plače delavcem na
začasnem čakanju na delo, ki ga določa Zakon o interventnih
ukrepih za pripravo na drugi val COVID-19 (Uradni list RS,
št. 98/20), se podaljša do 31. avgusta 2020.
II
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00711-6/2020
Ljubljana, dne 23. julija 2020
EVA 2020-2611-0035
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

Stran

4374 /
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VSEBINA
1952.

1974.
1975.
1976.
1977.

1953.

1954.
1955.

1956.
1957.
1958.

1959.

DRŽAVNI ZBOR

1963.

Zakon o spremembah Zakona o sodiščih (ZS-M)

4263

VLADA

Uredba o koncesiji za rabo termalne vode iz izvira
Klevevška toplica za ogrevanje
Uredba o spremembi Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v
organih javne uprave in v pravosodnih organih
Uredba o spremembi in dopolnitvi Uredbe
o koncesiji za rabo naravnih vrednot Postojnski
jamski sistem in Predjamski jamski sistem
Sklep o podaljšanju ukrepa delnega povračila nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju
na delo

4370
4372

1967.
4373

1969.
4264
4264

BANKA SLOVENIJE

Sklep o uporabi Smernic o določitvi tehtane povprečne zapadlosti tranše v skladu s točko (a) člena
257(1) Uredbe (EU) št. 575/2013
Sklep o uporabi Smernic o odobravanju in spremljanju kreditov
Sklep o uporabi Smernic o poročanju in razkritju izpostavljenosti, za katere veljajo ukrepi,
uporabljeni kot odziv na pandemijo COVID-19
(EBA/GL/2020/07)

Statuta

Univerze

1961.

1962.

1971.

1972.
4270
4270

1973.

4279

SEMIČ

Odlok o spremembi Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Semič
Sklep o sprejemu elaborata o oblikovanju cen
24-urne dežurne pogrebne službe v Občini Semič
Sklep o določitvi cen pokopališke dejavnosti
v Občini Semič

4287
4287
4288

SLOVENSKE KONJICE

Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje Občine Slovenske Konjice
Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega
načrta Tepanje
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Glasbena šola Slovenske Konjice
Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve
pomoč družini na domu
Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev
Odloka o sprejetju lokacijskega načrta Podjetniško
obrtna cona Pod goro II (ID 1725)

4289
4291
4300
4301
4301

ŠMARTNO PRI LITIJI

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
izvedbenem delu občinskega prostorskega načrta
Občine Šmartno pri Litiji (sprememba št. 3)

4303

ZAGORJE OB SAVI

Sklep o imenovanju podžupana Občine Zagorje ob
Savi

4369

4271

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE
dopolnitve

1970.

4267

4272

OBČINE
1960.

1966.

4373

MINISTRSTVA

in

1965.

1968.

Pravilnik o določitvi obsega sredstev za delovno
uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na
trgu v Javni agenciji za civilno letalstvo Republike
Slovenije
Pravilnik o spremembi Pravilnika o licenciranju letališkega strokovnega osebja
Pravilnik o spremembi Pravilnika o monitoringu
radioaktivnosti v pitni vodi

Spremembe
v Ljubljani

1964.

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Doma Pivka – središča za kakovostno sožitje na Bedinku (del EUP PI 20/1, PI 20/2del in PI 14-del)

Uradni list RS – Razglasni del

Razglasni del je objavljen v elektronski izdaji št. 104/20
na spletnem naslovu: www.uradni-list.si
VSEBINA

LJUBLJANA

Pravilnik o spremembah Pravilnika o kriterijih in
načinu uporabe prostorov za delovanje četrtnih
skupnosti
Sklep o dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi Javnega
zavoda Mala ulica – Centra za otroke in družine v
Ljubljani

4273
4276

PIVKA

Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč
za območje občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Doma Pivka – središča
za kakovostno sožitje na Bedinku (EUP PI 20/1,
PI 20/2-del in PI 14-del)

4276

Javni razpisi
Javne dražbe
Razpisi delovnih mest
Druge objave
Objave gospodarskih družb
Objave sodišč
Oklici o začasnih zastopnikih in skrbnikih
Oklici dedičem in neznanim upnikom
Oklici pogrešanih
Preklici
Drugo preklicujejo

1567
1654
1656
1658
1661
1662
1662
1664
1667
1669
1669
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