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DRŽAVNI ZBOR

446. Sklep o nedopustnosti razpisa zakonodajnega 
referenduma o Zakonu o ratifikaciji Sporazuma 
med Vlado Republike Slovenije in Organizacijo 
za sodelovanje pri skupnem oboroževanju 
(OCCAR) o upravljanju programa Boxer 
s strani OCCAR (MSOSSO, EPA 2238-VIII)

Na podlagi tretje alineje drugega odstavka 90. člena Usta-
ve Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97, 
66/00, 24/03, 69/04, 68/06, 47/13, 75/16 in 92/21), 21. člena 
Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, 
št. 26/07 – uradno prečiščeno besedilo, 6/18 – odl. US in 
52/20) in 112. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list 
RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo, 105/10, 80/13, 
38/17, 46/20, 105/21 – odl. US in 111/21) je Državni zbor na 
seji 21. februarja 2022 sprejel

S K L E P
o nedopustnosti razpisa zakonodajnega 

referenduma o Zakonu o ratifikaciji Sporazuma 
med Vlado Republike Slovenije in Organizacijo 

za sodelovanje pri skupnem oboroževanju 
(OCCAR) o upravljanju programa Boxer  

s strani OCCAR (MSOSSO, EPA 2238-VIII)

I.
Državni zbor ugotavlja, da zakonodajnega referenduma 

o Zakonu o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slo-
venije in Organizacijo za sodelovanje pri skupnem oboroževa-
nju (OCCAR) o upravljanju programa Boxer s strani OCCAR 
(MSOSSO, EPA 2238-VIII) ni dopustno razpisati, ker gre za 
zakon iz tretje alineje drugega odstavka 90. člena Ustave 
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97, 66/00, 
24/03, 69/04, 68/06, 47/13, 75/16 in 92/21).

II.
Pobudnik za vložitev zahteve za razpis zakonodajnega 

referenduma lahko v petnajstih dneh od objave tega sklepa 
v Uradnem listu Republike Slovenije zahteva, da Ustavno 
sodišče Republike Slovenije preizkusi ustavnost tega sklepa. 
Zahteva se vloži pri Ustavnem sodišču Republike Slovenije.

III.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

IV.
Državni zbor je na 29. seji 2. 2. 2022 sprejel Zakon o 

ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Orga-
nizacijo za sodelovanje pri skupnem oboroževanju (OCCAR) 
o upravljanju programa Boxer s strani OCCAR (MSOSSO, 
EPA 2238-VIII).

Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Vla-
da) je 9. 2. 2022 Državnemu zboru v skladu s prvim odstav-
kom 21. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi 
(Uradni list RS, št. 26/07 – uradno prečiščeno besedilo, 6/18 
– odl. US in 52/20; v nadaljnjem besedilu: ZRLI) predlaga-
la sprejetje Sklepa o nedopustnosti razpisa zakonodajnega 
referenduma o Zakonu o ratifikaciji Sporazuma med Vlado 
Republike Slovenije in Organizacijo za sodelovanje pri sku-
pnem oboroževanju (OCCAR) o upravljanju programa Boxer 
s strani OCCAR.

Tretja alineja drugega odstavka 90. člena Ustave Repu-
blike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97, 66/00, 24/03, 
69/04, 68/06, 47/13, 75/16 in 92/21; v nadaljnjem besedilu: 
Ustava) določa, da referenduma ni dopustno razpisati o za-
konih o ratifikaciji mednarodnih pogodb. V skladu z določbo 
21. člena ZRLI Državni zbor v 14 dneh po prejemu pobude za 
razpis zakonodajnega referenduma glede zakona, o katerem 
v skladu z drugim odstavkom 90. člena Ustave referenduma ni 
dopustno razpisati, sprejme sklep, s katerim ugotovi, da refe-
renduma ni dopustno razpisati. V sklepu se navedejo razlogi, 
zaradi katerih referenduma ni dopustno razpisati.

Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike 
Slovenije in Organizacijo za sodelovanje pri skupnem obo-
roževanju (OCCAR) o upravljanju programa Boxer s strani 
OCCAR je zakon o ratifikaciji mednarodne pogodbe, in sicer 
Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Organizacijo 
za sodelovanje pri skupnem oboroževanju (OCCAR) o upra-
vljanju programa Boxer s strani OCCAR. Upoštevajoč zgoraj 
navedeno pravno podlago, razpis zakonodajnega referendu-
ma o zakonih o ratifikaciji mednarodnih pogodb ni dopusten.

V Poročilu o pripravi Predloga ustavnega zakona o 
spremembah 90., 97. in 99. člena Ustave Republike Slo-
venije, EPA 620-VI (št. 001-02/12-16/) z dne 29. 3. 2012 je 
Ustavna komisija Državnega zbora zapisala, da prepoved 
razpisa zakonodajnega referenduma o zakonih o ratifikaciji 
mednarodnih pogodb izhaja iz narave sklepanja mednarodnih 
pogodb, saj se morebitni pomisleki o vsebini teh pogodb in 
njihovi protiustavnosti lahko uveljavijo le pred ratifikacijami. 
Tako drugi odstavek 160. člena Ustave določa, da na predlog 
Predsednika republike, Vlade ali tretjine poslancev državnega 
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zbora izreka Ustavno sodišče v postopku ratifikacije medna-
rodnih pogodbe mnenje o njeni skladnosti z Ustavo, Državni 
zbor pa je vezan na mnenje Ustavnega sodišča.

V konkretnem primeru v postopku ratifikacije Sporazuma 
med Vlado Republike Slovenije in Organizacijo za sode-
lovanje pri skupnem oboroževanju (OCCAR) o upravljanju 
programa Boxer s strani OCCAR na Ustavno sodišče ni bil 
vložen predlog za podajo mnenja o skladnosti navedene 
mednarodne pogodbe z Ustavo.

Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slo-
venije in Organizacijo za sodelovanje pri skupnem oboroževa-
nju (OCCAR) o upravljanju programa Boxer s strani OCCAR 
določa, da se ratificira Sporazum med Vlado Republike Slove-
nije in Organizacijo za sodelovanja pri skupnem oboroževanju 
(OCCAR) o upravljanju programa Boxer s strani OCCAR, s 
katerim se vzpostavlja pravna podlaga za upravljanje progra-
ma Boxer za Republiko Slovenijo s strani OCCAR in opredeli 
pogoje njunega sodelovanja v programu. Sporazum sestavlja-
ta pismo o ponudbi, ki ga je prek Ministrstva za obrambo na 
Vlado naslovil predsedujoči nadzornega odbora OCCAR in ki 
opredeljuje upravljanje programa Boxer za Republiko Sloveni-
jo s strani OCCAR ter pogoje njunega sodelovanja v programu 
ter pismo o sprejetju pogojev, ki ga je Vlada prek Ministrstva 
za obrambo kot odgovor na pismo o ponudbi poslala pred-
sedujočemu nadzornega odbora OCCAR, s čimer je potrdila 
sprejem ponujenih pogojev. Sporazum, sklenjen z izmenjavo 
obeh pisem, opredeljuje sodelovanje Vlade kot države nečla-
nice OCCAR v programu Boxer, ki ga skladno s svojimi pravili 
upravlja OCCAR. S sklenitvijo sporazuma Vlada tako soglaša 
s sodelovanjem v telesih programa Boxer, in sicer program-
skem svetu in programskem odboru, in s prenosom pooblastil 
o odločanju njenim predstavnikom v teh telesih. Obenem 
soglaša, da OCCAR vodi in upravlja program Boxer skladno 
z določbami konvencije OCCAR, varnostnega sporazuma in 
pravili OCCAR. Sporazum vsebuje tudi določbe o privilegijih in 
imunitetah predstavnikov OCCAR, glede česar se sklicuje na 
določbe Priloge I – Privilegiji in imunitete konvencije OCCAR, 
ter določbe o reševanju sporov med pogodbenikoma, glede 
česar se sklicuje na določbe Priloge II – Arbitraža konvencije 
OCCAR. S sklenitvijo sporazuma se tako Vlada zaveže, da 
se bo z drugimi državami udeleženkami programa Boxer do-
govorila o programski odločitvi, s podpisom katere bo postal 
program Boxer za Republiko Slovenijo zavezujoč enako kot za 
države članice OCCAR, ki sodelujejo v programu.

Iz navedenega Državni zbor ugotavlja, da je Zakon o 
ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Orga-
nizacijo za sodelovanje pri skupnem oboroževanju (OCCAR) 
o upravljanju programa Boxer s strani OCCAR zakon o ratifi-
kaciji mednarodne pogodbe, in sicer o ratifikaciji Sporazuma 
med Vlado Republike Slovenije in Organizacijo za sode-
lovanje pri skupnem oboroževanju (OCCAR) o upravljanju 
programa Boxer s strani OCCAR, zato v skladu s tretjo alinejo 
drugega odstavka 90. člena Ustave razpis zakonodajnega 
referenduma o tem zakonu ni dopusten.

Št. 200-10/21-22/31
Ljubljana, dne 21. februarja 2022
EPA 2238-VIII

Državni zbor
Republike Slovenije

Igor Zorčič
predsednik

VRHOVNO SODIŠČE
447. Odredba o spremembi Odredbe o posebnih 

ukrepih iz 83.a člena Zakona o sodiščih zaradi 
preprečitve ponovnih izbruhov in širjenja 
okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19

Na podlagi 83.a člena Zakona o sodiščih izdaja predse-
dnik Vrhovnega sodišča Republike Slovenije

O D R E D B O
o spremembi Odredbe o posebnih ukrepih  

iz 83.a člena Zakona o sodiščih zaradi 
preprečitve ponovnih izbruhov in širjenja  

okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19

V Odredbi o posebnih ukrepih iz 83.a člena Zakona o so-
diščih zaradi preprečitve ponovnih izbruhov in širjenja okužb z 
nalezljivo boleznijo COVID-19 št. Su 407/2020-619 z dne 8. 11. 
2021 (Uradni list RS, št. 175/21 in 199/21) se 5. točka (Veljavnost 
odredbe) spremeni tako, da se glasi: „Ta odredba začne veljati 
9. novembra 2021 in velja do vključno 21. februarja 2022.“

Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-
dnem listu Republike Slovenije.

Št. Su 407/2020-639
Ljubljana, dne 21. februarja 2022

Predsednik 
Vrhovnega sodišča RS

mag. Damijan Florjančič

POPRAVKI

448. Popravek Odloka o spremembah 
in dopolnitvah Odloka o Občinskem 
prostorskem načrtu Občine Sevnica 3

Na podlagi četrtega odstavka 11. člena Zakona o Ura-
dnem listu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/05 – 
uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 109/09, 38/10 – ZUKN 
in 60/17 – ZPVPJN-B) uredništvo Uradnega lista RS objavlja

P O P R A V E K
Odloka o spremembah in dopolnitvah  

Odloka o Občinskem prostorskem načrtu 
Občine Sevnica 3

V Odloku o spremembah in dopolnitvah Odloka o Ob-
činskem prostorskem načrtu Občine Sevnica 3, objavljenem v 
Uradnem listu RS, št. 20/22, z dne 18. 2. 2022, se doda izpadla 
Priloga 1, ki je kot priloga sestavni del tega popravka.

Št. 2/2022
Ljubljana, dne 21. februarja 2022

Denis Stroligo
direktor
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oznaka EUP
oznaka 
tipa GE

naziv tipa/podtipa GE 
v EUP

dopustni tipi 
stavb (največje 
število, tipi 
glavnih stavb) posebna merila in pogoji /  OPPN - izvedbena raven oziroma strateška raven

AB12 z GE zidanice
1                             
zidanica

Pred posegi na enoti kulturne dediščine, Nackova zidanica (EŠD 28995), je potrebno pridobiti 
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. 

AB65 od
GE domačije v odprtem 
prostoru

1                             
hiša na podeželju

Dovoljene so le dejavnosti za potrebe kmetije.

AB77 od
GE domačije v odprtem 
prostoru

1                             
hiša na podeželju Dovoljene so le stavbe za shranjevanje kmetijske mehanizacije.

AB78 od
GE domačije v odprtem 
prostoru

1                             
hiša na podeželju

Na zemljišču parc. št. 600 k.o. Boštanj je dopustna gradnja pomožnega objekta pred gradnjo glavne 
stavbe.

AR05 jsm

GE                                                 
javne stavbe,                         
podtip : GE modernistične 
javne stavbe

1                           
modernistična javna 
stavba

V območju so dovoljene tudi proizvodne dejavnosti za potrebe vinskega inštituta. Dopustna je tudi 
gradnja pomožnih stavb za shranjevanje kmetijskih strojev, orodja in mehanizacije ter drugih pomožnih 
stavb za potrebe vinarstva.

AR08 od
GE domačije v odprtem 
prostoru

1                             
hiša na podeželju

V jugovzhodnem delu, ki spada v srednji razred poplavne nevarnosti in razred peostale poplavne 
nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v 
prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. 
RS, št. 89/08 in 49/20). 

AR11 jsk

GE                                                 
javne stavbe,                         
podtip : GE klasične javne 
stavbe

1                             
javna klasična stavba 

Dopustna je gradnja objektov za potrebe institucionalnega varstva za odrasle osebe (bivalne enote s 
funkcionalnimi prostori; 1130 Stanovanjske stavbe za posebne družbene skupine). Dopustna višina 
glavne stavbe je do K+P+1+M, orientirana je proti obstoječi parkovni površini. Dopustna je tudi 
ureditev pripadajočega parkirišča z dovozom.   

AR12 od
GE domačije v odprtem 
prostoru

1                             
hiša na podeželju Glavna stavba naj ne presega višinskega gabarita E1+M.

AR18 pjg

GE                                                
posebne javne stavbe,              
podtip : GE gradu, dvorca

obstoječa stavbna 
struktura

Obstoječa izvorna stavbna struktura dvorca Impoljica (EŠD 18566) naj se ohranja. Obstoječa dejavnost 
naj se ohranja. Na GE naj se vzdržujejo ustrezne zelene površine. Pred posegi  na enoti kulturne 
dediščine Arto - Dvorec Impoljca (EŠD 18566) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in 
soglasje pristojne enote ZVKDS. V obstoječih stavbah je dovoljena dejavnost za potrebe oskrbovanih 
stanovanj in stanovanj za posebne namene (le domovi za starejše, samostani, zavetišča).

AR20 hm
GE modernistične 
stanovanjske hiše

1                   
modernistična 
stanovanjska hiša

Dovoljena je postavitev 1 pomožne stavbe dim 4,0 x 7, 0 m, ki naj bo postavljena na opredeljeno GL ali 
pa od nje odmaknjena 3,0 po globini GE. Kubus naj ne presega višinski gabarit ene etaže, streha je 
lahko tipa ravna streha ali streha z naklonom tipa dvokapna streha.

AR22 vs
GE domačije v strnjenem 
vaškem okolju

1                             
hiša na podeželju

Objekti morajo biti podolgovate tlorisne zasnove, velikost objektov 7,40 x 10,00 m (+/- 15% tlorisnega 
odstopanja), pod pogojem, da se ohranja osnovni podolgovati tloris objektov in možnostjo izvedbe 
izzidkov in dozidav do 50% tlorisne površine osnovnega objekta, razen za poslovni objekt, pri katerem 
je možno izzidke in dozidave izvesti na površini največ do 80% površine osnovnega objekta. Gradbena 
linija je črta, katere se morajo objekti dotikati vsaj z eno stranico oziroma z najbližnjim vogalom 
objekta, kot je prikazano v grafičnih prilogah, z oddaljenostjo min. 2,00 m od parcelne meje sosednjega 
zemljišča.

AR24 jsk

GE                                                 
javne stavbe,                         
podtip : GE klasične javne 
stavbe

1                             
javna klasična stavba 

V obstoječih stavbah je dovoljena dejavnost za potrebe oskrbovanih stanovanj in stanovanj za posebne 
namene (le domovi za starejše, samostani, zavetišča).

AR25 zpa

GE zelenih urbanih površin in 
zelenega sistema – parkovne 
površine 0

BV06 ppn
GE varovanje pogojev 
izvedbe OPPN /

Obstoječe stavbe se lahko v sklopu pripadajoče GE do sprejetja OPPN urejajo v skladu z merili GE 
tipa.vo. (OPPN 3-01: SS Birna Vas)

BZ38 DPA
Veljajo določila iz Uredbe o državnem lokacijskem načrtu za daljnovod 2x400 Kv Beričevo-Krško Ur.l. RS 
5/06

BL02 ppn
GE varovanje pogojev 
izvedbe OPPN /

Obstoječe stavbe se lahko v sklopu pripadajočih GE do sprejetja OPPN urejajo v skladu z merili tipa GE 
z oznako .vs (OPPN 4-01: SS Blanca Z). 

BL04 gs GE gospodarske stavbe
1                             
gospodarska stavba

BL05 hm
GE modernistične 
stanovanjske hiše

1                   
modernistična 
stanovanjska hiša

Ohranjati je potrebno kontinuteto poselitvenega in obdelovalnega vzorca ter krajinskega merila 
Blanškega Polja. Pred posegi na območju varovane kulturne dediščine, Blanško Polje (EŠD 19158) je 
potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. (OPPN 4-04: SS Blanca 
V )

BL06 jgd

GE                                                
javne stavbe,                           
podtip : GE gasilnega doma

1                                
javna stavba 

Glavna stavba je lahko visoka do E2.

BL07 jpp

GE                                                
javnega prostora,              
podtip : GE javnega 
parkirišča 0

V delu območja, ki spada v razred preostale poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih 
in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z 
njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08 in 49/20).

BL09 ppn
GE varovanje pogojev 
izvedbe OPPN /

Ohranjati je potrebno kontinuteto poselitvenega in obdelovalnega vzorca ter krajinskega merila 
Blanškega Polja. Pred posegi na območju varovane kulturne dediščine, Blanško Polje (EŠD 19158) je 
potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. (OPPN 4-04: SS Blanca 
V)

BL10 ppn
GE varovanje pogojev 
izvedbe OPPN /

Ohranjati je potrebno kontinuteto poselitvenega in obdelovalnega vzorca ter krajinskega merila 
Blanškega Polja. Pred posegi na območju varovane kulturne dediščine, Blanško Polje (EŠD 19158) je 
potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. (OPPN 4-04: SS Blanca 
V )

BL11 tm GE trško - mestne hiše 
1                             
trško-mestna hiša

V delu območja, ki spada v razred preostale poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih 
in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z 
njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08 in 49/20).

BL13 vo
GE domačije v odprtem 
vaškem okolju

1                             
hiša na podeželju

V delu območja, ki spada v razred preostale poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih 
in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z 
njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08 in 49/20).

Apnenik pri Boštanju

Arto

Birna vas

Brezovo

Blanca



Stran 1208 / Št. 23 / 21. 2. 2022 Uradni list Republike Slovenije

BL14 vs
GE domačije v strnjenem 
vaškem okolju

1                             
hiša na podeželju

V primarnem/obcestnem delu GE je dovoljeno vzpostaviti tudi stavbno strukturo gospodarskega značaja 
(gospodarsko poslopje). Pred posegi na enoti kulturne dediščine, kašči na domačiji Blanca 32 (EŠD 
241309), je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. V delu 
območja, ki spada v razred preostale poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in 
omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi 
povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08 in 49/20).

BL18 pin

GE                                         
varovanja meril veljavnih 
prostorsko izvedbenih načrtov /

(Odlok o OPPN za poslovno cono Blanca (Ur.l. RS 16/2011, 37/18)). Pred posegi na območju kulturne 
dediščine, Arheološko najdišče Blanško Polje (EŠD 29637), je potrebno pridobiti kulturnovarstvene 
pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. 

BL19 jzp

GE                                                
javne stavbe,                           
podtip : GE železniške 
postaje

1                           
modernistična javna 
stavba

V delu območja, ki spada v razred preostale poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih 
in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z 
njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08 in 49/20).

BL20 tm GE trško - mestne hiše 
1                             
trško-mestna hiša

Ohranjati je potrebno kontinuteto poselitvenega in obdelovalnega vzorca ter krajinskega merila 
Blanškega Polja. Pred posegi na območju varovane kulturne dediščine, Blanško Polje (EŠD 19158) je 
potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.

BL21 ip GE industrijske proizvodnje
1                                  
industijska stavba

Dopustni so sekundarni kubusi glavne stavbe, pri čemer se za oblikovanje upoštevajo merila in pogoji, 
kot veljajo za osnovni kubus glavne stavbe. 

BL39 kz GE kozolca
1                                 
kozolec

Ohranjati je potrebno kontinuteto poselitvenega in obdelovalnega vzorca ter krajinskega merila 
Blanškega polja. Pred posegi na območju varovane kulturne dediščine, Blanško Polje (EŠD 19158) je 
potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.

BL40 kz GE kozolca
1                                 
kozolec

Ohranjati je potrebno kontinuteto poselitvenega in obdelovalnega vzorca ter krajinskega merila 
Blanškega polja. Pred posegi na območju varovane kulturne dediščine, Blanško Polje (EŠD 19158) je 
potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.

BL41 kz GE kozolca
1                                 
kozolec

Ohranjati je potrebno kontinuteto poselitvenega in obdelovalnega vzorca ter krajinskega merila 
Blanškega polja. Pred posegi na območju varovane kulturne dediščine, Blanško Polje (EŠD 19158) je 
potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.

BL42 ppn
GE varovanje pogojev 
izvedbe OPPN / (OPPN 4-04: SS Blanca V)

BL44 gp
GE                                      
gospodarskega poslopja

1 gospodarsko 
poslopje

Dovoljena je gradnja gospodarskega poslopja po splošnih merilih pomožne stavbe za potrebe kmetije 
oziroma razširitev dejavnosti - mizarska delavnica.

BL45 ip GE idustrijske proizvodnje
1                              
industijska hala

Glavna stavbe naj bodo orientirane v smeri javnega prostora. Vertikalni gabarit naj ne presega E3. Na 
izpostavljenih zunanjih robovih naj se kusubi znižujejo in zmanjšujejo. Ohranjati je potrebno kontinuteto 
poselitvenega in obdelovalnega vzorca ter krajinskega merila Blanškega Polja. Pred posegi na območju 
varovane kulturne dediščine, Blanško Polje (EŠD 19158) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje 
in soglasje pristojne enote ZVKDS). Pred posegi na območju kulturne dediščine, Arheološko najdišče 
Blanško Polje (EŠD 29637), je potrebno izvesti predhodne arheološke raziskave in  pridobiti 
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Obstoječi objekt na zemljišču parc. št. 
537/1, k.o. Blanca, se ureja v skladu z merili tipa GE .od. Širitve obstoječe gradnje na odprtem 
kmetijskem prostoru, izven strnjenih vasi  niso možne. Možna je le dopolnitev obstoječih domačij s 
posamičnimi stavbami. Na območju vzhodno je že načrtovan OPPN poslovna cona Blanca.

BL46a DPA
GE varovanja meril veljavnih 
prostorsko izvedbenih načrtov /

(Uredba o državnem lokacijskem načrtu za hidroelektrarno Blanca. Ur.l. RS št. 61/05, 101/5). V delu 
območja, ki spada v razrede poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za 
izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane 
erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08 in 49/20). Na območju OPPN 2-01: Ribiški center 
Brest se je treba s posegi izogniti območjem razredov srednje in velike poplavne nevarnosti. Na 
zemljiščih z namensko rabo prostora ZS, parc. št. 2551/9 in 2521/2, obe k. o. Studenec, je dopustna 
tudi gradnja parkirišča za avtodome in parkirišča parkiraj in se pelji (P&R).
(OPPN 2-01: Ribiški center Brest)

BL46b DPA
GE varovanja meril veljavnih 
prostorsko izvedbenih načrtov /

(Uredba o državnem lokacijskem načrtu za hidroelektrarno Blanca. Ur.l. RS št. 61/05, 101/5). V delu 
območja, ki spada v razred preostale poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in 
omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi 
povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08 in 49/20). Na zemljišču parc. št. 48 k.o. 
Sevnica je dopustna gradnja garaž in parkirišč pod pogojem, da gradnja sledi urbanistični zasnovi 
starega mestnega jedra ter tradicionalnim gabaritom in arhitekturnemu oblikovanju.

BL48 tm
GE                                         
trško - mestne hiše 

1                             
trško-mestna hiša

Za potrebe obstoječe dejavnosti (žage) se lahko obstoječa stavbna struktura razvoja z merili glavne 
stavbe tipa gospodarska stavba. V primeru zamenjave dejavnosti je dovoljena gradnja stavbe v skladu z 
merili opredeljenega tipa EUP (trška stavba). V delu območja, ki spada v razred preostale poplavne 
nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v 
prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. 
RS, št. 89/08 in 49/20).

BL49 zdz

GE zelenih urbanih površin in 
zelenega sistema – druge 
zelene površine /

V delu območja, ki spada v razred preostale poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih 
in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z 
njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08 in 49/20).

BL50 vo
GE domačije v odprtem 
vaškem okolju

1                             
hiša na podeželju

V delu območja, ki spada v razred preostale poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih 
in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z 
njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08 in 49/20).

BL51 jsp

GE                                                 
javne stavbe,                         
podtip : GE paviljonske 
stavbe

1                     
paviljonska stavba

Na obstoječi stavbni strukturi so za potrebe obstoječe dejavnosti skladiščenja mehanizacije in opreme 
sadjarstva Blanca dovoljena le vzdrževalna dela. Del območja, ki sega v območje poplavnih voda 
(majhna poplavna nevarnost), naj se ureja v skladu z merili varovanja pred poplavami iz 37. člena tega 
odloka.

BL52 ičn

GE                                                
infrastrukturnega objekta,              
podtip : GE čistilne naprave

stavbe v skladu                 
z osnovnim namenom

Del območja, ki sega v območje poplavnih voda naj se ureja v skladu z merili za varovanje pred 
poplavami iz 37. člena tega odloka.

BL53 zsr

GE zelenih urbanih površin in 
zelenega sistema – površine 
za oddih, rekreacijo in šport 1

Del območja, ki sega v območje poplavnih voda naj se ureja v skladu z merili za varovanje pred 
poplavami iz 37. člena tega odloka.

BL54 p GE prometne infrastrukture /

Dovoljena le gradnja /vzdrževanje objektov v skladu z namembnostjo. Izjemoma je dovoljena gradnja 
enostavnih pomožnih infrastukturnih objektov. V delu območja, ki spada v razred preostale poplavne 
nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v 
prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. 
RS, št. 89/08 in 49/20).

BL55 ip GE industrijske proizvodnje
1                                  
industijska stavba

V delu območja, ki spada v razred preostale poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih 
in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z 
njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08 in 49/20).
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BL56 gp GE gospodarskega poslopja
obstoječa stavbna 
struktura

Ribiški dom kot glavna stavba se ureja v skladu z merili, ki veljajo za GE javna stavba v gozdu 
(3.4.2.2.06). 

BJ01 vo
GE domačije v odprtem 
vaškem okolju

1                             
hiša na podeželju

Gradnja in ostale ureditve okolice objektov se izvaja izven obvodnega pasu z obvodno vegetacijo. 
Odpadne vode iz predvidenih novih objektov se odvajajo v vodotesne greznice ali kanalizacijski sistem. 
V primeru gradnje se odvečni gradbeni material in odpadki ne odlagajo znotraj območja Nature oz. 
EPO.

BO01 gs GE gospodarske stavbe
1                             
gospodarska stavba 

BO06 jp

GE                                                
javnega prostora,                           
podtip : GE središčnega 
javnega prostora 0

Vsi posegi v vplivnem območju cerkve sv. Križa morajo biti podrejeni ohranjanju vloge dediščine. 
Ohraniti je potrebno prostorski koncept, pojavnost in poglede na območje. Pred posegi  na območju 
kulturne dediščine, vplivno območje cerkve Povišanja sv. Križa (EŠD 1653) je potrebno pridobiti 
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.

BO07 pjo

GE                                                
posebne javne stavbe,              
podtip : GE obeležij, 
spomenikov in kapelic

obstoječa stavbna 
struktura

Pred posegi  na območju kulturne dediščine, vplivno območje cerkve Povišanja sv. Križa (EŠD 1653) je 
potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Gradnja v neposredni 
bližini kapele ni sprejemljiva.

BO09 jps

GE                                                 
javne stavbe,                         
podtip : GE poslovilne stavbe

1                     
paviljonska stavba

Dopustni so sekundarni kubusi brez omejitev tlorisne velikosti glede na osnovni objekt.

BO10 jsm

GE                                                
javne stavbe,                           
podtip : GE modernistične 
javne stavbe

1                           
modernistična javna 
stavba

Sanira se obstoječa dostopna cesta do območja šole. 

BO12 pin
GE varovanja meril veljavnih 
prostorsko izvedbenih načrtov /

obstoječi PIN 33 TC Mercator poslovna cona Boštanj, Ur.l. RS št.29/2007

BO17 pjc

GE                                                
posebne javne stavbe,                           
podtip : GE cerkve

obstoječa stavbna 
struktura

Ohranja naj se prostorski koncept cerkve Povišanja sv. Križa (EŠD 1653) in vloga v širšem prostoru. 
Pred posegi  na območju kulturne dediščine, vplivno območje cerkve Povišanja sv. Križa (EŠD 1653) je 
potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.

BO18 pjg

GE                                                
posebne javne stavbe,              
podtip : GE gradu, dvorca

obstoječa stavbna 
struktura

Stavbna struktura naj se ohranja v skladu z merili 52. člena Odloka.  

BO22 pjo

GE                                                
posebne javne stavbe,              
podtip : GE obeležij, 
spomenikov in kapelic

obstoječa stavbna 
struktura

Vsi posegi v vplivnem območju cerkve sv. Križa  morajo biti podrejeni ohranjanju vloge dediščine. 
Ohraniti je potrebno prostorski koncept, pojavnost in poglede na območje.  Pred posegi  na območju 
kulturne dediščine, vplivno območje cerkve Povišanja  sv. Križa (EŠD 1653) je potrebno pridobiti 
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.

BO24 pin
GE varovanja meril veljavnih 
prostorsko izvedbenih načrtov /

(Odlok o OPPN za stanovanjsko sosesko Boštanj – Sv. Križ, Ur. l. RS št. 63/2016) 

BO27 pin
GE varovanja meril veljavnih 
prostorsko izvedbenih načrtov /

(Odlok o OPPN za stanovanjsko sosesko Boštanj – Sv. Križ, Ur. l. RS št. 63/2016) 

BO28 pin
GE varovanja meril veljavnih 
prostorsko izvedbenih načrtov /

(Odlok o OPPN poslovne cone ob HE Boštanj, Ur. l. RS št. 78/2009, 85/11 in 160/20)

BO29 vo
GE domačije v odprtem 
vaškem okolju

1                             
hiša na podeželju

Odpadne vode iz objektov se odvajajo v vodotesne greznice ali kanalizacijski sistem. V primeru gradnje 
se odvečni gradbeni material in odpadki ne odlagajo v obvodni pas oz. na območje NV, temveč nekje 
izven, na urejenem odlagališču. Gradnja objektov se načrtuje v odmiku od obvodne vegetacije vsaj za 
eno drevesno višino odraslega drevesa. V kolikor se na območjih načrtujejo zasaditve, naj se te izvedejo 
z avtohtonimi vrstami.

BO30 vo
GE domačije v odprtem 
vaškem okolju

1                             
hiša na podeželju

Krčitev gozda znotraj meje Nature oz. EPO se ne izvaja. V primeru gradnje se odvečni gradbeni material 
in odpadki ne odlagajo na Natura območje oz. EPO, temveč nekje izven, na urejenem odlagališču. V 
kolikor se na območju zelenih površin načrtujejo zasaditve naj se te izvedejo z avtohtonimi vrstami. 
Gradnja objektov se načrtuje v odmiku od gozdnega roba vsaj za eno drevesno višino odraslega 
drevesa.

BO31 vo
GE domačije v odprtem 
vaškem okolju

1                             
hiša na podeželju

Na nepozidanih stavbnih zemljiščih naj bodo vzdolž obstoječe strukture osi glavne stavbe organizirane 
na enotni gradbeni liniji. Pomembna je skladnost celotne ureditve in njeno razmerje kot celote tako v 
razmerju do obstoječega šolskega kompleksa kot do območja zelenih površin - za šport in rekreacijo. 

BO32 vs
GE domačije v strnjenem 
vaškem okolju

1                             
hiša na podeželju ali 
trško mesna hiša

V obcestnem delu glavne strukturne osi je dovoljena tudi stavba tipa trško mesta hiša .tm

BO33 vs
GE domačije v strnjenem 
vaškem okolju

1                             
hiša na podeželju ali 
trško mesna hiša

Vsi posegi v vplivnem območju cerkve sv. Križa morajo biti podrejeni ohranjanju vloge dediščine. 
Ohraniti je potrebno prostorski koncept, pojavnost in poglede na območje. Pred posegi  na območju 
kulturne dediščine - Cerkev Povišanja sv. Križa (EŠD 1653) in njenem vplivnem območju je potrebno 
pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.

BO36 zsr

GE zelenih urbanih površin in 
zelenega sistema – površine 
za oddih, rekreacijo in šport 1

Krčitev gozda znotraj meje Nature oz. EPO se ne izvaja. V primeru gradnje se odvečni gradbeni material 
in odpadki ne odlagajo na Natura območje oz. EPO, temveč nekje izven, na urejenem odlagališču. V 
kolikor se na območju zelenih površin načrtujejo zasaditve naj se te izvedejo z avtohtonimi vrstami. 
Gradnja objektov se načrtuje v odmiku od gozdnega roba vsaj za eno drevesno višino odraslega 
drevesa.

BO38 pin
GE varovanja meril veljavnih 
prostorsko izvedbenih načrtov /

(Odlok o OPPN za stanovanjsko sosesko Boštanj – Sv. Križ, Ur. l. RS št. 63/2016) 

BO41 ike

GE                                                
infrastrukturnega objekta,              
podtip : GE komunikacijske in 
energetske infrastrukture

stavbe v skladu                 
z osnovnim namenom

dopustno upravljanje, vzdrževanje in obnavljanje objektov, naprav, omrežij in površin za proizvodnjo in 
prenos električne energije – zgrajenih na podlagi Uredbe o lokacijskem načrtu hidroelektrarne Boštanj, 
Ur.l. RS, št. 19/90, 110/03- ZUreP, 59/03, 33/07-ZPNačrt. V delu območja, ki spada v razred preostale 
poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in 
posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in 
morja (Ur. l. RS, št. 89/08 in 49/20).

Boštanj

Brezje
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BO42 zdz

GE zelenih urbanih površin in 
zelenega sistema – druge 
zelene površine /

Posegi in dejavnosti na območju naj se načrtujejo in izvajajo v obsegu in na način, da se zagotavlja 
ohranjanje travniške površine z ustrezno rabo, ki se opredeli v načrtu vzdrževalnih del, ter omogoči 
razvoj skupinam avtohtone drevesne in grmovne vegetacije, predvsem v pasu ob reki Savi.           Raba 
prostora in izvajanje dejavnosti naj v čim večji možni meri zagotavlja ohranjanje ugodnih življenjskih 
pogojev vrst in habitatnih tipov vezanih na vodno in obvodno okolje, zlasti dvoživk (hribski urh, zelena 
rega, pupek). Ohranjajo se površine z brežinami postopnega prehoda kopnega v vodo (neutrjene 
brežine z majhnim naklonom)in zalednimi površinami zaraščenimi z obvodno vegetacijo enoletnic, 
redkim grmovjem ali manjšimi drevesi. Na območjih ureditve nadomestnih habitatov in tihih območjih se 
kmetijska obdelava zemljišč izvaja skladno z varstvenimi usmeritvami podanimi v načrtih vzdrževalnih 
del za ta območja.

BO46 ppn
GE varovanje pogojev 
izvedbe OPPN / (OPPN 5-02: Poslovna cona ob HE Boštanj II)

BO47 tm GE trško - mestne hiše 
1                             
trško-mestna hiša

Območje je namenjeno programom, ki naj dopolnjujejo funkcije in vsebine sosednjega območja šole. 
Nova urbana struktura javnega značaja naj ima glede na dejavnost primerno razvit tako javni prostor, 
razmerje do uličnega prostora ceste na katero meji, kot tudi dejavnosti primerno zunanjo ureditev. 
Vzdolž obstoječe strukture osi naj bodo glavne stavbe srednjega merila organizirane na enotni gradbeni 
liniji. Pomembna je skladnost celotne ureditve in njeno razmerje kot celote tako v razmerju do 
obstoječega šolskega kompleksa kot do območja zelenih površin - za šport in rekreacijo.

BU02 od
GE domačije v odprtem 
prostoru

1                             
hiša na podeželju

Vsi posegi v vplivnem območju cerkve sv. Nikolaja morajo biti podrejeni ohranjanju vloge dediščine v 
širšem prostoru. Ohranja naj se prostorska integriteta in dominantnost cerkve. Novi objekti morajo biti 
locirani v JV robu vplivnega območja (Budna vas 20a) tako, da se ohranja tradicionalni vzorec pozidave 
ter kvalitetene vedute na cerkev. Pred posegi na območju kulturne dediščine, vplivno območje cerkve 
sv. Nikolaja (EŠD 2428),  je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote 
ZVKDS. Možna je širitev obstoječe domačije, s predhodno pridobitvijo kulturnovarstvenih pogojev in 
soglasja.

BU12 pjc
GE posebne javne stavbe, 
podtip: GE cerkve

obstoječa stavbna 
struktura

Ohranja naj se prostorski koncept cerkev sv. Nikolaja  in njena vloga v širšem prostoru.V cerkvi naj se 
morebitna obnovitvena ali urejevalna dela prilagodijo življenjskemu ciklusu netopirjev, izvajalci del naj 
se obrnejo na ZRSVN, OE Celje. Morebitno urejanje okolice cerkve naj se prilagodi tako, da se ohranja 
drevesa, sklenjene mejice, grmovje in gozd.Pred posegi na enoti  kulturne dediščine, vplivno območje 
cerkve sv. Nikolaja (EŠD 2428),  je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne 
enote ZVKDS. Gradnja v neposredni bližini cerkve ni sprejemljiva.

BU19 vo
GE domačije v odprtem 
vaškem okolju

1                             
hiša na podeželju

Pred posegi na območju kulturne dediščine, vplivno območje cerkve sv. Nikolaja (EŠD 2428),  je 
potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.

BU21 ph
GE objekt za kratkotrajno 
nastanitev/bungalov

obstoječa stavbna 
struktura

Območje je namenjeno dopolnilni dejavnosti na kmetiji, stavbe ni dopustno širiti.

BR01 ppn
GE varovanje pogojev 
izvedbe OPPN / (OPPN 6-02: Območje centralnih dejavnosti Breg)

BR02 kz GE kozolca
1                                 
kozolec

Ohranjati je potrebno kontinuteto poselitvenega in obdelovalnega vzorca ter krajinskega merila kulturne 
krajine Šentjurskega polja . Pred posegi na območju kulturne dediščine, Šentjursko polje (EŠD 27105),  
je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.

BR03 kz GE kozolca
1                                 
kozolec

Ohranjati je potrebno kontinuteto poselitvenega in obdelovalnega vzorca ter krajinskega merila kulturne 
krajine Šentjurskega polja. Pred posegi na območju kulturne dediščine, Šentjursko polje (EŠD 27105),  
je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.

BR04 kz GE kozolca
1                                 
kozolec

Ohranjati je potrebno kontinuteto poselitvenega in obdelovalnega vzorca ter krajinskega merila kulturne 
krajine Šentjurskega polja. Pred posegi na območju kulturne dediščine, Šentjursko polje (EŠD 27105),  
je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.

BR05 kz GE kozolca
1                                 
kozolec

Ohranjati je potrebno kontinuteto poselitvenega in obdelovalnega vzorca ter krajinskega merila kulturne 
krajine Šentjurskega polja. Pred posegi na območju kulturne dediščine, Šentjursko polje (EŠD 27105),  
je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.

BR06 kz GE kozolca
1                                 
kozolec

Ohranjati je potrebno kontinuteto poselitvenega in obdelovalnega vzorca ter krajinskega merila kulturne 
krajine Šentjurskega polja .Pred posegi na območju kulturne dediščine, Šentjursko polje (EŠD 27105),  
je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.

BR07 kz GE kozolca
1                                 
kozolec

Ohranjati je potrebno kontinuteto poselitvenega in obdelovalnega vzorca ter krajinskega merila kulturne 
krajine Šentjurskega polja. Pred posegi na območju kulturne dediščine, Šentjursko polje (EŠD 27105),  
je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.

BR08 kz GE kozolca
1                                 
kozolec

Ohranjati je potrebno kontinuteto poselitvenega in obdelovalnega vzorca ter krajinskega merila kulturne 
krajine Šentjurskega polja (EŠD 27105). V delu območja, ki spada v razred preostale poplavne 
nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v 
prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. 
RS, št. 89/08 in 49/20).

BR09 od
GE domačije v odprtem 
prostoru

1                             
hiša na podeželju

Ohranjati je potrebno kontinuteto poselitvenega in obdelovalnega vzorca ter krajinskega merila kulturne 
krajine Šentjurskega polja.Pred posegi na območju kulturne dediščine, Šentjursko polje (EŠD 27105),  
je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Širitve obstoječe 
gradnje na odprtem kmetijskem prostoru, izven strnjenih vasi  niso možne. Možna je le dopolnitev 
obstoječih domačij s posamičnimi stavbami.

BR23 pjo

GE                                                
posebne javne stavbe,              
podtip : GE obeležij, 
spomenikov in kapelic

obstoječa stavbna 
struktura

(OPPN 6-01: SORG Breg)

BR24 ppn
GE varovanje pogojev 
izvedbe OPPN /

Obstoječe stavbe se lahko v sklopu pripadajoče GE do sprejetja OPPN urejajo v skladu z merili GE z 
oznako .vo. (OPPN 6-01: SORG Breg)

BR26 vo
GE domačije v odprtem 
vaškem okolju

1                             
hiša na podeželju

V delu območja, ki spada v razred preostale poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih 
in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z 
njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08 in 49/20).

BR30 vs
GE domačije v strnjenem 
vaškem okolju

1                             
hiša na podeželju 

V delu območja, ki spada v razred preostale poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih 
in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z 
njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08 in 49/20).

Breg

Budna vas
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CA01 ičn

GE                                                
infrastrukturnega objekta,              
podtip : GE čistilne naprave

stavbe v skladu                 
z osnovnim namenom

Obrežna vegetacija v obvodnem pasu se v celoti ohranja, z izjemo obmocja na mestu izpusta. V 
morfologijo struge se ne posega, prav tako se ne izvaja utrjevanje brežin v vecjem obsegu. Utrditve se 
izvedejo le neposredno ob izpustu. Hrupna gradbena dela, ki povzrocajo motnje v vodotoku se izvajajo 
v casu izven obdobja drstitve rib (lahko se izvajajo v obdobju od konca maja do sredine februarja). V 
casu gradbenih del je potrebno prepreciti kakršnokoli onesnaževanje struge in obvodnega pasu 
(gradbeni odpadki, ostali odpadni material, hidravljicna olja iz strojev...). Pred iztokom iz cistilne 
naprave se predvidijo tehnicne rešitve, ki bi v primeru izrednih dogodkov preprecilo tockovno izlitje 
neprecišcenih odplak neposredno v strugo potoka.

CA06 od
GE domačije v odprtem 
prostoru

1                             
hiša na podeželju

Pred posegi na enoti kulturne dediščine, Čanje -  Cerkev sv. Neže (EŠD 3355) in vplivnem območju le 
te, je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Možna je širitev 
obstoječe domačije, s pridobitvijo kulturnovarstvenih pogojev in soglasja.

CA09 pjc

GE                                                
posebne javne stavbe,                           
podtip : GE cerkve

obstoječa stavbna 
struktura

Pred posegi na enoti kulturne dediščine, Čanje -  Cerkev sv. Neže (EŠD 3355) in vplivnem območju le 
te, je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Gradnja v 
neposredni bližini cerkve ni sprejemljiva.

CA10 pjc

GE                                                
posebne javne stavbe,                           
podtip : GE cerkve

obstoječa stavbna 
struktura

Pred posegi na enoti kulturne dediščine,  Čanje - cerkev sv. Marije in na njenem vplivnem območju 
(EDŠ 3359) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Vsi 
posegi morajo biti podrejeni ohranjanju vloge dediščine. Ohraniti je potrebno prostorski koncept, 
pojavnost in poglede na območje. Gradnja v neposredni bližini cerkve ni sprejemljiva.

CA12 vo
GE domačije v odprtem 
vaškem okolju

1                             
hiša na podeželju

Pred posegi na enoti kulturne dediščine, Čanje -  Bolančičev kozolec (EŠD 28996) je potrebno pridobiti 
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Ker bi gradbeni posegi na načrtovanem 
območju negativno posegli v prostorsko integriteto ter na kvalitetne poglede na in iz območja kozolca, 
gradnja ni dopustna.

CA17 vo
GE domačije v odprtem 
vaškem okolju

1                             
hiša na podeželju

Pred posegi na enoti kulturne dediščine,  Čanje - Cerkev sv. Marije in na njenem vplivnem območju 
(EDŠ 3359) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Vsi 
posegi morajo biti podrejeni ohranjanju vloge dediščine. Ohraniti je potrebno prostorski koncept, 
pojavnost in poglede na območje. Možna je širitev obstoječe domačije, s pridobitvijo kulturnovarstvenih 
pogojev in soglasja.

CA21 od
GE domačije v odprtem 
prostoru

1                             
hiša na podeželju Dopustna je tudi gradnja delno vkopanih hiš z ravnimi ozelenjenimi strehami.

CE20 od
GE domačije v odprtem 
prostoru

1                             
hiša na podeželju

Pred posegi na enoti kulturne dediščine, Domačija Cerovec 14 (EŠD 29467), je potrebno pridobiti 
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. 

CE23 gs GE gospodarske stavbe
1                             
gospodarska stavba 

Dovoljeni so le objekti za potrebe kmetijstva. Na GE se stavba za potrebe kmetijstva lahko glavna 
stavba gradi le po splošnih merilih pomožne stavbe.

CE25 od
GE domačije v odprtem 
prostoru

1                             
hiša na podeželju

Vzdrževanje obstoječih objektov in okolice naj se izvaja v obsegu in na način, da se ohranja ugodne 
življenjske razmere vrstam vezanih na vodno in obvodno okolje.

CL07 vo
GE domačije v odprtem 
vaškem okolju

1                             
hiša na podeželju

Izravnava terena in gradnja visokih opornih zidov nista dopustni. V primeru krčitve gozda naj se 
ponovno vzpostavi in vzdržuje gozdni rob. Zasaditev naj ima čim bolj naraven izgled, uporabi se 
avtohtone drevesne in grmovne vrste.

CL11 pjc
GE posebne javne stavbe, 
podtip: GE cerkve

obstoječa stavbna 
struktura

Pred posegi na enoti kulturne dediščine,  Čelovnik - cerkev sv. Duha in na njenem vplivnem območju 
(EŠD 3115) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Vsi 
posegi morajo biti podrejeni ohranjanju vloge dediščine. Ohraniti je potrebno prostorski koncept, 
pojavnost in poglede na območje.

CL12 od
GE domačije v odprtem 
prostoru

1                             
hiša na podeželju

Nove posege (gradnja stavb, dostopov ipd.) se izvede tako, da se prilagodijo naravnim značilnostim 
terena in ohranjajo naravne morfološke značilnosti površja. Obsežna izravnava terena in gradnja visokih 
opornih zidov nista dopustni. Teren se izvede v obliki zatravljenih brežin, izjemoma s položnimi, 
kaskadnimi suhozidi, ki se maksimalno ozelenijo z avtohtonimi vrstami grmovnic in popenjavk. Okolica 
objektov naj se uredi z zasaditvijo avtohtonega drevja, grmovnic ter zatravi z mešanico avtohtonih trav. 
Tujerodnih rastlinskih vrst naj se ne vnaša.

CL14 od
GE domačije v odprtem 
prostoru

1                             
hiša na podeželju

Nove posege (gradnja stavb, dostopov ipd.) se izvede tako, da se prilagodijo naravnim značilnostim 
terena in ohranjajo naravne morfološke značilnosti površja. Obsežna izravnava terena in gradnja visokih 
opornih zidov nista dopustni. Teren se izvede v obliki zatravljenih brežin, izjemoma s položnimi, 
kaskadnimi suhozidi, ki se maksimalno ozelenijo z avtohtonimi vrstami grmovnic in popenjavk. Okolica 
objektov naj se uredi z zasaditvijo avtohtonega drevja, grmovnic ter zatravi z mešanico avtohtonih trav. 
Tujerodnih rastlinskih vrst naj se ne vnaša.

DG02 od
GE domačije v odprtem 
prostoru

2                             
hiši na podeželju

DI01 od
GE domačije v odprtem 
prostoru

1                             
hiša na podeželju

Dopustna je umestitev naprav za energetsko izkoriščanje vode pod pogoji predhodne pridobitve 
dovoljenj za rabo vode (elektrarna, mlin, žaga). S prostorsko ureditvijo obstoječe enote v ta namen in z 
izvajanjem dejavnosti se ne sme spreminjati obstoječega režima pretoka voda in  prizadeti vodnega 
živalskega in rastlinskega sveta.

DI04 ph
GE objekt za kratkotrajno 
nastanitev / bungalov /

Območje je v skladu s tipom GE .ph namenjeno gradnji šotorišča, kampa, parkirišča za avtodome, piknik 
prostorov. Na severozahodni strani enote urejanja prostora je dopustna tudi gradnja hotela oziroma 
motela po določilih GE .jsm. Vsi spremljajoči objekti šotorišča oziroma kampa (sanitarni blok, recepcija 
ipd.) se umeščajo izven priobalnega zemljišča, ki se ohranja nepozidan. Celotno območje je na 
potencialno poplavnem območju.

DU20 vo
GE domačije v odprtem 
vaškem okolju

1                             
hiša na podeželju

Pred posegi na enotah kulturne dediščine, Kozolec na domačiji Drušče 9 in 17 (EŠD 29001 in 29011), je 
potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.

DU21 vo
GE domačije v odprtem 
vaškem okolju

1                             
hiša na podeželju

Pred posegi na območju kulturne dediščine, Drušče -  vplivno območje cerkve sv. Barbare (EŠD 2507), 
je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Pred posegi na 
enotah kulturne dediščine, Hiša Drušče 4 (EŠD 28999), Kozolec na domačiji Drušče 5 (EŠD 29000) in 
Mežnarija (EŠD 29002), je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote 
ZVKDS. Ker bi gradbeni posegi na načrtovanem območju negativno posegli v prostorsko integriteto ter 
na kvalitetne poglede na in iz območja cerkve, gradnja znotraj vplivnega območja cerkve ni dopustna. 
Na zemljiščih parc. št. *41, 1948 - del, 1952 - del, vse k.o. Telče, je dopustna gradnja pomožnih stavb 
in drugih z odlokom dopustnih objektov brez glavne stanovanjske stavbe oz. na mestu odstranjene 
glavne stavbe. 

Čanje

Dolnje Impolje

Drušče

Cerovec

Čelovnik

Dedna gora
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DU22 pjc
GE posebne javne stavbe, 
podtip: GE cerkve

obstoječa stavbna 
struktura

Pred posegi na enoti kulturne dediščine, Drušče -   Cerkev sv. Barbare (EŠD 2507), je potrebno pridobiti 
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. V cerkvi naj se morebitna obnovitvena ali 
urejevalna dela prilagodijo življenjskemu ciklusu netopirjev, izvajalci del naj se obrnejo na ZRSVN, OE 
Celje. Morebitno urejanje okolice cerkve naj se prilagodi tako, da se ohranja drevesa, sklenjene mejice, 
grmovje in gozd.

DU23 zpk

GE zelenih urbanih površin in 
zelenega sistema - 
pokopališča 0

Pred posegi na območju kulturne dediščine, Drušče -  vplivno območje cerkve sv. Barbare (EŠD 2507), 
je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Gradnja v neposredni 
bližini cerkve ni sprejemljiva.

DB01 x
GE s posebnim režimom 
urejanja

1                             
gospodarska stavba, 1 
stanovanjska stavba 

Dovoljena je ohranitev obstoječih obrtnih dejavnosti. Na GE je dovoljena gradnja stanovanjskih in 
gospodarskih stavb. Gospodarska stavba (.gs) je lahko eno ali dvo etažna, višine slemena do 10 m, z 
dvokapno streho, ki se prilagaja sosednjim obstoječim objektom ali ravno streho, umeščena na 
regulacijski črti. Stanovanjska stavba se ureja v skladu z merili stavbe modernistična stanovanjska hiša 
(.hm). V delu območja, ki spada v razred preostale poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o 
pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav 
in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08 in 49/20).

DB03 jzp

GE                                                 
javne stavbe,                         
podtip : GE železniške 
postaje

1                              
paviljonska stavba ali 
modernistična stavba

DB04 od
GE domačije v odprtem 
prostoru

1                             
hiša na podeželju

Odpadne vode iz objektov se odvajajo v vodotesne greznice ali kanalizacijski sistem. V primeru gradnje 
se odvečni gradbeni material in odpadki ne odlagajo v obvodni pas oz. na območje NV, temveč nekje 
izven, na urejenem odlagališču. Gradnja objektov se načrtuje v odmiku od obvodne vegetacije vsaj za 
eno drevesno višino odraslega drevesa. V kolikor se na območjih načrtujejo zasaditve, naj se te izvedejo 
z avtohtonimi vrstami.

DB06 tm GE trško - mestne hiše 
1                             
trško-mestna hiša

Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Domačiji Dolenji Boštanj (EŠD 24004) in vplivnem območju le 
te, je potrebno kulturnovarstvene pogoje in pridobiti soglasje pristojnega ZVKDS.

DB07 pjo

GE                                                
posebne javne stavbe,              
podtip : GE obeležij, 
spomenikov in kapelic

obstoječa stavbna 
struktura

V delu območja, ki spada v razred preostale poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih 
in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z 
njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08 in 49/20).

DB10 ppn
GE varovanje pogojev 
izvedbe OPPN /

(OPPN 14-02: GC Dolenji Boštanj). Pri ureditvi javne razsvetljave oz. razsvetljave stavb naj se načrtuje 
uporaba takšnih svetil, ki omogočajo osvetljavo talnih površin in ne osvetljujejo neba in širše okolice, 
uporabljajo naj se svetila, ki ne oddajajo svetlobe v UV-spektru, v drugem delu noči naj ostane prižgano 
minimalno število luči, če je iz varnostnih razlogov to dopustno (pri osvetljevanju zunanjih površin naj 
se namestijo svetila na samodejni vklop/izklop). V primeru gradnje se odvečni gradbeni material in 
odpadki ne odlagajo znotraj EPO. Gradbene enote z obstoječo stavbno strukturo naj se do sprejetja 
OPPN urejajo v skladu z merili tipa GE s končnico .hm, za območje objekta INES d.o.o. na zemljišču 
parc. št. 212/3 k.o. Boštanj se za obstoječe objekte upoštevajo merila tipa GE s končnico .gs. Na 
območju veljavnih kart poplavne nevarnosti, kjer je območje razreda preostale poplavne nevarnosti, je 
ob načrtovanju novih objektov treba upoštevati, da na območju ni dovoljene gradnje kletnih prostorov 
ali podzemnih garaž v skladu z Uredbo o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v 
prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. 
RS, št. 89/08 in 49/20).

DB11 pin
GE varovanja meril veljavnih 
prostorsko izvedbenih načrtov /

(Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko sosesko Dolenji Boštanj – zahod 
(enote urejanja prostora DB 27.hm in DB 11.hm) (Uradni list RS, št. 20/19)

DB12 tm GE trško - mestne hiše 
1                             
trško-mestna hiša

Za zemljišče območje veljajo določbe strokovnih podlag št. 200802-SP. 

DB16 vo
GE domačije v odprtem 
vaškem okolju

1                             
hiša na podeželju

Dopustna je umestitev naprav za energetsko izkoriščanje vode pod pogoji predhodne pridobitve 
dovoljenj za rabo vode (elektrarna, mlin, žaga). S prostorsko ureditvijo obstoječe enote v ta namen in z 
izvajanjem dejavnosti se ne sme spreminjati obstoječega režima pretoka voda in  prizadeti vodnega 
živalskega in rastlinskega sveta. Odvzem vode za energetsko izkoriščanje je možen le na lokacijah 
obstoječih jezov, pregrad, drč na način, da se vode ne premešča in kanalizira na daljših razdaljah do 
strojnic. Možna je raba vode na način, da se vodo spelje neposredno v podslapje objekta za zajem vode 
in pod pogojem, da se za vodne organizme  zagotovi prehodnost objektov za zajem vode. Morebitne 
rekonstrukcije objektov za zajem vode morajo vključevati ukrepe za zagotavljanje prehodnosti vodnih 
organizmov. Njihovo delovanje pa mora zagotavljati nemoteno selitev in prerazporejanje vodnih 
organizmov v vodotoku, predvsem v času selitve na drst in v času drsti.  Gradnjo objektov za 
energetsko rabo vode se načrtuje pod pogoji in ob soglasju pristojne enote ZRSVN. Na območju 
poselitve ob vodotoku Mirna je z OPN na lokacijah obstoječih mlinov oziroma žag predvidena dopustitev 
umestitve naprav za energetsko izkoriščanje vode pod pogoji predhodne pridobitve dovoljenj za rabo 
vode (elektrarna, mlin, žaga). S prostorsko ureditvijo obstoječe enote v ta namen in z izvajanjem 
dejavnosti naj se ne spreminja obstoječega režima pretoka voda in ne sme se prizadeti vodnega 
živalskega in rastlinskega sveta. Odvzem vode za energetsko izkoriščanje je možen le na lokacijah 
obstoječih jezov, pregrad, drč na način, da se vode ne premešča in kanalizira na daljših razdaljah do 
strojnic. Možna je raba vode na način, da se vodo spelje neposredno v podslapje objekta za zajem vode 
in pod pogojem, da se za vodne organizme  zagotovi prehodnost objektov za zajem vode. Morebitne 
rekonstrukcije objektov za zajem vode morajo vključevati ukrepe za zagotavljanje prehodnosti vodnih 
organizmov. Njihovo delovanje pa mora zagotavljati nemoteno selitev in prerazporejanje vodnih 
organizmov v vodotoku, predvsem v času selitve na drst in v času drsti.  Gradnjo objektov za 
energetsko rabo vode se načrtuje pod pogoji in ob soglasju pristojne enote ZRSVN. Možnost rabe vode 
na teh lokacijah naj se ponovno preveri.

Dolenji Boštanj
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DB17 vo
GE domačije v odprtem 
vaškem okolju

1                             
hiša na podeželju

Dopustna je umestitev naprav za energetsko izkoriščanje vode pod pogoji predhodne pridobitve 
dovoljenj za rabo vode (elektrarna, mlin, žaga). S prostorsko ureditvijo obstoječe enote v ta namen in z 
izvajanjem dejavnosti se ne sme spreminjati obstoječega režima pretoka voda in  prizadeti vodnega 
živalskega in rastlinskega sveta. Odvzem vode za energetsko izkoriščanje je možen le na lokacijah 
obstoječih jezov, pregrad, drč na način, da se vode ne premešča in kanalizira na daljših razdaljah do 
strojnic. Možna je raba vode na način, da se vodo spelje neposredno v podslapje objekta za zajem vode 
in pod pogojem, da se za vodne organizme  zagotovi prehodnost objektov za zajem vode. Morebitne 
rekonstrukcije objektov za zajem vode morajo vključevati ukrepe za zagotavljanje prehodnosti vodnih 
organizmov. Njihovo delovanje pa mora zagotavljati nemoteno selitev in prerazporejanje vodnih 
organizmov v vodotoku, predvsem v času selitve na drst in v času drsti.  Gradnjo objektov za  
energetsko rabo vode se načrtuje pod pogoji in ob soglasju pristojne enote ZRSVN.                                                                                                           
Del območja, ki sega v območje poplavnih voda naj se ureja v skladu z merili za poplavna območja - 
srednja poplavna nevarnost in preostala poplavna nevarnost.(Uredba o pogojih in omejitvah za 
izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane 
erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08 in 49/20). Na območju poselitve ob vodotoku Mirna 
je z OPN na lokacijah obstoječih mlinov oziroma žag predvidena dopustitev umestitve naprav za 
energetsko izkoriščanje vode pod pogoji predhodne pridobitve dovoljenj za rabo vode (elektrarna, mlin, 
žaga). S prostorsko ureditvijo obstoječe enote v ta namen in z izvajanjem dejavnosti naj se ne 
spreminja obstoječega režima pretoka voda in ne sme se prizadeti vodnega živalskega in rastlinskega 
sveta. Odvzem vode za energetsko izkoriščanje je možen le na lokacijah obstoječih jezov, pregrad, drč 
na način, da se vode ne premešča in kanalizira na daljših razdaljah do strojnic. Možna je raba vode na 
način, da se vodo spelje neposredno v podslapje objekta za zajem vode in pod pogojem, da se za 
vodne organizme  zagotovi prehodnost objektov za zajem vode. Morebitne rekonstrukcije objektov za 
zajem vode morajo vključevati ukrepe za zagotavljanje prehodnosti vodnih organizmov. Njihovo 
delovanje pa mora zagotavljati nemoteno selitev in prerazporejanje vodnih organizmov v vodotoku, 
predvsem v času selitve na drst in v času drsti.  Gradnjo objektov za energetsko rabo vode se načrtuje 
pod pogoji in ob soglasju pristojne enote ZRSVN. Možnost rabe vode na teh lokacijah naj se ponovno 
preveri. 

DB19 jsm

GE modernistične javne 
stavbe: podtip javna stavba 
modernistična

1 modernisična javna 
stavba

Stavbna struktura naj bo široka do največ 30,0 m; razmerje širine : dolžini naj bo od 1: 1,5 do 1:2. 
Vertikalni gabarit lahko obsega E2, s pritličjem na koti do največ 0,5 m nad terenom. Etažna višina 
pritličja je lahko do 4,5 m. 

DB24 hm
GE modernistične 
stanovanjske hiše

1                   
modernistična 
stanovanjska hiša

V območju obstoječe stanovanjske soseske naj oblikovanje novogradenj na vmesnih nepozidanih 
stavbnih zemljiščih sledi oblikovanju stavb v neposredni bližini, vrsti oziroma ulici. In sicer v smislu 
tlorisnih in horizontalnih gabaritov stavbe ter v načinu oblikovanja strehe in naklona le te.

DB27 pin
GE varovanja meril veljavnih 
prostorsko izvedbenih načrtov /

(Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko sosesko Dolenji Boštanj – zahod 
(enote urejanja prostora DB 27.hm in DB 11.hm) (Uradni list RS, št. 20/19)

DB28 gs
GE                               
gospodarske stavbe

1                           
gospodarska stavba 

FZ je največ do 0,80. Dvokapna streha naj ima naklon 18 stopinj. V delu območja, ki spada v razred 
preostale poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti 
in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in 
morja (Ur. l. RS, št. 89/08 in 49/20).

DB29 p GE prometne infrastrukture /

Dovoljena le gradnja /vzdrževanje objektov v skladu z namembnostjo. Izjemoma je dovoljena gradnja 
enostavnih pomožnih infrastukturnih objektov. V delu območja, ki spada v razred preostale poplavne 
nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v 
prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. 
RS, št. 89/08 in 49/20).

DB30 gs
GE                               
gospodarske stavbe

1                           
gospodarska stavba 

Veljajo Strokovne podlage za izdelavo podrobnih meril za OPN, EXTRA- FORM trgovina, št. DA 11/2016. 
Na območju EUP veljajo merila III. stopnje varstva pred hrupom.

DB34 pin
GE varovanja meril veljavnih 
prostorsko izvedbenih načrtov /

(Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del gospodarske cone Dolenji Boštanj – 
območje Jamšek (Uradni list RS, št. 79/16)) 

DB35 zvo

GE zelenih urbanih površin in 
zelenega sistema –  zelene 
površine ob vodotokih 0

Zasajanje in vzdrževanje zelenih površin na območju se izvaja na način, da bo obrežni pas z zasaditvijo 
imel čim bolj naravni videz. Uporabi se avtohtone grmovne in drevesne vrste.

DB36 hm
GE modernistične 
stanovanjske hiše

1                   
modernistična 
stanovanjska hiša

Obstoječi objekt na zemljišču parc. št. 212/3 k.o. Boštanj se ureja v skladu z merili tipa GE .gs. Na 
območju veljavnih kart poplavne nevarnosti, kjer je območje razreda preostale poplavne nevarnosti, je 
ob načrtovanju novih objektov treba upoštevati, da na območju ni dovoljene gradnje kletnih prostorov 
ali podzemnih garaž v skladu z Uredbo o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v 
prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Uradni 
list RS, št. 89/08 in 49/20). 

DB38 pin
GE varovanja meril veljavnih 
prostorsko izvedbenih načrtov /

(Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del prostorske enote DB10.ppn v Dolenjem 
Boštanju (Uradni list RS, št. 3/21))

DO22 vo
GE domačije v odprtem 
vaškem okolju

1                             
hiša na podeželju

Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Martina (EŠD 3358) in njenem vplivnem območju 
je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Pred posegi na enoti 
kulturne dediščine - Florjaničev hram (EŠD 29044) je prav tako potrebno pridobiti kulturnovarstvene 
pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.

DO26 pjc
GE posebne javne stavbe, 
podtip: GE cerkve

obstoječa stavbna 
struktura

Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev sv. Roka (EŠD 3348) ter v vplivnem območju cerkve je 
potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Gradnja v neposredni 
bližini cerkve ni sprejemljiva.

DO28 od
GE domačije v odprtem 
prostoru

1                             
hiša na podeželju

Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev sv. Roka (EŠD 3348) ter v vplivnem območju cerkve je 
potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Ker bi gradbeni posegi 
na načrtovanem območju negativno posegli v prostorsko integriteto ter na kvalitetne poglede na in iz 
območja cerkve, gradnja v vplivnem območju ni dopustna.

DO29 od
GE domačije v odprtem 
prostoru

1                             
hiša na podeželju

Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev sv. Roka (EŠD 3348) ter v vplivnem območju cerkve je 
potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Ker bi gradbeni posegi 
na načrtovanem območju negativno posegli v prostorsko integriteto ter na kvalitetne poglede na in iz 
območja cerkve, gradnja v vplivnem območju ni dopustna.

DO33 vo
GE domačije v odprtem 
vaškem okolju

1                             
hiša na podeželju

Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Hiša Drožanje 24 (EŠD 28998) je potrebno pridobiti 
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.

DO34 od
GE domačije v odprtem 
prostoru

1                             
hiša na podeželju

Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Martina (EŠD 3358) in njenem vplivnem območju 
je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. V cerkvi naj se 
morebitna obnovitvena ali urejevalna dela prilagodijo življenjskemu ciklusu netopirjev, izvajalci del naj 
se obrnejo na ZRSVN, OE Celje. Morebitno urejanje okolice cerkve naj se prilagodi tako, da se ohranja 
drevesa, sklenjene mejice, grmovje in gozd. Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Hiša Drožanje 16 
(EŠD 28997) je prav tako potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote 
ZVKDS. 

Drožanje
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DO36 vo
GE domačije v odprtem 
vaškem okolju

1                             
hiša na podeželju

Pred posegi na enoti kulturne dediščine, Drožanje - Slopasto znamenje (EŠD 29632), je potrebno 
pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.

DO42 pjc
GE posebne javne stavbe, 
podtip: GE cerkve

obstoječa stavbna 
struktura

Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Martina (EŠD 3358) in njenem vplivnem območju 
je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Gradnja v neposredni 
bližini cerkve ni sprejemljiva.

DO43 vo
GE domačije v odprtem 
vaškem okolju

1                             
hiša na podeželju

Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Kožuhova zidanica (EŠD 28973) je potrebno pridobiti 
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. 

DO47 z GE zidanice
1                             
zidanica

Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Martina (EŠD 3358) in njenem vplivnem območju 
je potrebno pridobiti kulturnovarstv ene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.

DO48 od
GE domačije v odprtem 
prostoru

1                             
hiša na podeželju

Dovoljena je gradnja zidanice in hiše z gospodarskim poslopjem za potrebe kmetije Rakovce. Nove 
posege (gradnja stavb, dostopov ipd.) se izvede tako, da se prilagodijo naravnim značilnostim terena in 
ohranjajo naravne morfološke značilnosti površja. Obsežna izravnava terena in gradnja visokih opornih 
zidov nista dopustni. Teren se izvede v obliki zatravljenih brežin, izjemoma s položnimi, kaskadnimi 
suhozidi, ki se maksimalno ozelenijo z avtohtonimi vrstami grmovnic in popenjavk. Morebitno 
ograjevanje naj bo izvedeno z živimi mejami. Okolica objektov naj se uredi z zasaditvijo avtohtonega 
drevja, grmovnic ter zatravi z mešanico avtohtonih trav. Tujerodnih rastlinskih vrst naj se ne vnaša.

DO49 gp
GE                                      
gospodarskega poslopja

1 gospodarsko 
poslopje

Dovoljena je gradnja gospodarskega poslopja - hleva za drobnico. Nove posege (gradnja stavb, 
dostopov ipd.) se izvede tako, da se prilagodijo naravnim značilnostim terena in ohranjajo naravne 
morfološke značilnosti površja. Obsežna izravnava terena in gradnja visokih opornih zidov nista 
dopustni.

DO52 pin
GE varovanja meril veljavnih 
prostorsko izvedbenih načrtov /

(Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za gradnjo kmetijskih objektov na kmetijskih 
zemljiščih brez spremembe namenske rabe – kmetija Jazbec (Uradni list RS, št. 70/19))

DR02 hm
GE modernistične 
stanovanjske hiše

1                   
modernistična 
stanovanjska hiša

Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Janeza Krstnika (EŠD 3353) in njenem vplivnem 
območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.

DR04 ip GE industrijske proizvodnje
1                                  
industijska stavba

Dozidave obstoječih stavb in novogradnje so dopustne na tak način, da se s tem doseže enotno in 
celovito oblikovanje zaključene stavbne mase, ki naj ne presega obstoječega višinskega gabarita. 
Izjema so le stolpi potrebni za izvajanje dejavnosti. Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. 
Janeza Krstnika (EŠD 3353) in njenem vplivnem območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene 
pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Pred posegi na območju kulturne dediščine - Dolnje 
Brezovško Polje (EŠD 24009) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote 
ZVKDS.

DR06 od
GE domačije v odprtem 
prostoru

1                             
hiša na podeželju

Pred posegi na območju kulturne dediščine - Dolnje Brezovško Polje (EŠD 24009) je potrebno pridobiti 
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.

DR08 gp GE gospodarskega poslopja
1                             
gospodarsko poslopje

Dopustna so gospodarska poslopja za kmetijsko dejavnost razen objektov za rejo živali. Oblikovanje ter 
število glavnih in pomožnih stavb se prilagaja tehnološkem načrtu ob upoštevanju kulturnovarstvenih 
pogojev. Pred posegi na območju kulturne dediščine - Dolnje Brezovško Polje (EŠD 24009) je treba 
pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.

DR09 odi
GE kmetije z industrijsko 
proizvodnjo

1                             
hiša na podeželju

Ohranjati je potrebno kontinuteto poselitvenega in obdelovalnega vzorca ter krajinskega merila 
Brezovškega polja (EŠD 24009). 

DR10 pjc

GE                                                
posebne javne stavbe,                           
podtip : GE cerkve

obstoječa stavbna 
struktura

Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Janeza Krstnika (EŠD 3353) in njenem vplivnem 
območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Gradnja v 
neposredni bližini cerkve ni sprejemljiva.

DR11 pjo

GE                                                
posebne javne stavbe,              
podtip : GE obeležij, 
spomenikov in kapelic

obstoječa stavbna 
struktura

Pred posegi na območju kulturne dediščine - Dolnje Brezovško Polje (EŠD 24009) je potrebno pridobiti 
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Širitve obstoječe gradnje na odprtem 
kmetijskem prostoru, izven strnjenih vasi  niso možne. Možna je le dopolnitev obstoječih domačij s 
posamičnimi stavbami.

DR12 vs
GE domačije v strnjenem 
vaškem okolju

1                             
hiša na podeželju Veljajo Strokovne podlage za stanovanjsko sosesko Dolnje Brezovo, št. DA 30/2015.

DR13 vs
GE domačije v strnjenem 
vaškem okolju

1                             
hiša na podeželju

Pred posegi na območju kulturne dediščine - Dolnje Brezovško Polje (EŠD 24009) je potrebno pridobiti 
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Novi objekti morajo biti locirani ob cesti in 
v bližini obstoječih objektov, tako, da se ohranja tradicionalni vzorec pozidave in kvalitetne vedute na 
jedro naselja.

DR14 vo
GE domačije v odprtem 
vaškem okolju

1                             
hiša na podeželju

Pred posegi na območju kulturne dediščine - Dolnje Brezovško Polje (EŠD 24009) je potrebno pridobiti 
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.

DR16 kz GE kozolca
1                                 
kozolec

Pred posegi na območju kulturne dediščine - Dolnje Brezovško Polje (EŠD 24009) je potrebno pridobiti 
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Pred posegi na območju kulturne dediščine 
- Kozolci dolnjebrezovškega polja (EŠD 29293) je prav tako potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje 
in soglasje pristojne enote ZVKDS

DR17 kz GE kozolca
1                                 
kozolec

Pred posegi na območju kulturne dediščine - Dolnje Brezovško Polje (EŠD 24009) je potrebno pridobiti 
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Pred posegi na območju kulturne dediščine 
- Kozolci dolnjebrezovškega polja (EŠD 29293) je prav tako potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje 
in soglasje pristojne enote ZVKDS

DR18 kz GE kozolca
1                                 
kozolec

Pred posegi na območju kulturne dediščine - Dolnje Brezovško Polje (EŠD 24009) je potrebno pridobiti 
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Pred posegi na območju kulturne dediščine 
- Kozolci dolnjebrezovškega polja (EŠD 29293) je prav tako potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje 
in soglasje pristojne enote ZVKDS

DR19 kz GE kozolca
1                                 
kozolec

Pred posegi na območju kulturne dediščine - Dolnje Brezovško Polje (EŠD 24009) je potrebno pridobiti 
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Pred posegi na območju kulturne dediščine 
- Kozolci dolnjebrezovškega polja (EŠD 29293) je prav tako potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje 
in soglasje pristojne enote ZVKDS

DR20 kz GE kozolca
1                                 
kozolec

Pred posegi na območju kulturne dediščine - Dolnje Brezovško Polje (EŠD 24009) je potrebno pridobiti 
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Pred posegi na območju kulturne dediščine 
- Kozolci dolnjebrezovškega polja (EŠD 29293) je prav tako potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje 
in soglasje pristojne enote ZVKDS

DR21 kz GE kozolca
1                                 
kozolec

Pred posegi na območju kulturne dediščine - Dolnje Brezovško Polje (EŠD 24009) je potrebno pridobiti 
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Pred posegi na območju kulturne dediščine 
- Kozolci dolnjebrezovškega polja (EŠD 29293) je prav tako potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje 
in soglasje pristojne enote ZVKDS

DR23 zvo

GE zelenih urbanih površin in 
zelenega sistema –  zelene 
površine ob vodotokih 0

Pred posegi na območju kulturne dediščine - Dolnje Brezovško Polje (EŠD 24009) je potrebno pridobiti 
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Novi objekti morajo biti locirani ob cesti in 
v bližini obstoječih objektov, tako, da se ohranja tradicionalni vzorec pozidave in kvalitetne vedute na 
jedro naselja.

Dolnje Brezovo
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DR24 zvo

GE zelenih urbanih površin in 
zelenega sistema – druge 
urejene zelene površine 0

Pred posegi na območju kulturne dediščine - Dolnje Brezovško Polje (EŠD 24009) je potrebno pridobiti 
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Novi objekti morajo biti locirani ob cesti in 
v bližini obstoječih objektov, tako, da se ohranja tradicionalni vzorec pozidave in kvalitetne vedute na 
jedro naselja.

DR26 ppn
GE varovanje pogojev 
izvedbe OPPN / (OPPN 15-01: Območje za rejo živali Dolnje Brezovo)

GA02 jps

GE                                                 
javne stavbe,                         
podtip : GE poslovilne stavbe

1                     
paviljonska stavba

Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Lenarta (EŠD 2614) in njenem vplivnem območju 
je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.

GA24 pjc

GE                                                
posebne javne stavbe,                           
podtip : GE cerkve

obstoječa stavbna 
struktura

Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Lenarta (EŠD 2614) in njenem vplivnem območju 
je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.

GA32 vo
GE domačije v odprtem 
vaškem okolju

1                             
hiša na podeželju

Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Lenarta (EŠD 2614) in njenem vplivnem območju 
je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Možna je širitev 
obstoječe domačije, s predhodno pridobljenimi kulturnovarstvenimi pogoji in soglasjem.

GA34 vs
GE domačije v strnjenem 
vaškem okolju

1                             
hiša na podeželju ali 
trško mesna hiša

Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Lenarta (EŠD 2614) in njenem vplivnem območju 
je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.

GA35 vs
GE domačije v strnjenem 
vaškem okolju

1                             
hiša na podeželju ali 
trško mesna hiša

Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Lenarta (EŠD 2614) in njenem vplivnem območju 
je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.

GA36 od 
GE domačije v odprtem 
prostoru

1                             
hiša na podeželju

GA38 zdz

GE zelenih urbanih površin in 
zelenega sistema – druge 
urejene zelene površine 0

Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Lenarta (EŠD 2614) in njenem vplivnem območju 
je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Širitev pokopališča je 
sprejemljiva s predhodno pridobitvijo kulturnovarstvenih pogojev in soglasja. Novogradnje niso 
sprejemljive.

GA39 zpk

GE zelenih urbanih površin in 
zelenega sistema – 
pokopališča 0

Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Lenarta (EŠD 2614) in njenem vplivnem območju 
je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Ohraniti je potrebno 
prostorski koncept, pojavnost in poglede na območje. Siritev pokopališča mora oblikovno slediti 
obstoječemu, brez večjih podpornih zidov in saditve neavtohtonih vrst.

GO50 vs
GE domačije v strnjenem 
vaškem okolju

1                             
hiša na podeželju ali 
trško-mestna hiša

GR09 pjc

GE                                                
posebne javne stavbe,                           
podtip : GE cerkve

obstoječa stavbna 
struktura

Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Ulrika (EŠD 3352) je potrebno pridobiti 
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Prav tako je pred posegi na območju 
enote kulturne dediščine  - Zaselek Sv. Urha (EŠD 28414) potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje 
in soglasje pristojne enote ZVKDS. Območje se nahaja tudi v območju kulturne dediščine - Gornje 
Brezovško Polje (EŠD 23993) kjer je pred posegi prav tako potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje 
in soglasje pristojne enote ZVKDS. Gradnja v neposredni bližini cerkve ni sprejemljiva.

GR10 vo
GE domačije v odprtem 
vaškem okolju

1                             
hiša na podeželju

Pred posegi na območju enote kulturne dediščine  - Zaselek Sv. Urha (EŠD 28414) je potrebno pridobiti 
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Območje se nahaja tudi v območju 
kulturne dediščine - Gornje Brezovško Polje (EŠD 23993) kjer je pred posegi prav tako potrebno 
pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Širitve obstoječe gradnje na 
odprtem kmetijskem prostoru, izven strnjenih vasi  niso možne. Možna je le dopolnitev obstoječih 
domačij s posamičnimi stavbami.

GR11 vo
GE domačije v odprtem 
vaškem okolju

1                             
hiša na podeželju

Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Znamenje (EŠD 14732) je potrebno pridobiti 
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Območje se prav tako nahaja v območju 
kulturne dediščine - Gornje Brezovško Polje (EŠD 23993) kjer je pred posegi potrebno pridobiti 
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. 

GR14 kz GE kozolca
1                                 
kozolec

Pred posegi na območju enote kulturne dediščine  - Gornje Brezovško Polje (EŠD 23993) je pred posegi 
potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Prav tako je pred posegi 
v območje kulturne dediščine - Kozolci gornjebrezovškega polja (EŠD 29294) potebno pridobiti 
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.

GR15 kz GE kozolca
1                                 
kozolec

Pred posegi na območju enote kulturne dediščine  - Gornje Brezovško Polje (EŠD 23993) je pred posegi 
potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Prav tako je pred posegi 
v območje kulturne dediščine - Kozolci gornjebrezovškega polja (EŠD 29294) potebno pridobiti 
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.

GR16 kz GE kozolca
1                                 
kozolec

Pred posegi na območju enote kulturne dediščine  - Gornje Brezovško Polje (EŠD 23993) je pred posegi 
potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Prav tako je pred posegi 
v območje kulturne dediščine - Kozolci gornjebrezovškega polja (EŠD 29294) potebno pridobiti 
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.

GR17 kz GE kozolca
1                                 
kozolec

Pred posegi na območju enote kulturne dediščine  - Gornje Brezovško Polje (EŠD 23993) je pred posegi 
potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Prav tako je pred posegi 
v območje kulturne dediščine - Kozolci gornjebrezovškega polja (EŠD 29294) potebno pridobiti 
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.

GR21 zdz

GE zelenih urbanih površin in 
zelenega sistema - druge 
zelene površine 0

V delu območja, ki spada v razred preostale poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih 
in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z 
njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08 in 49/20). Pred posegi na območju 
enote kulturne dediščine  - Zaselek Sv. Urha (EŠD 28414) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene 
pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Območje se nahaja tudi v območju kulturne dediščine - 
Gornje Brezovško Polje (EŠD 23993) kjer je pred posegi prav tako potrebno pridobiti kulturnovarstvene 
pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. 

HB02 ičn

GE                                                
infrastrukturnega objekta,              
podtip : GE čistilne naprave

stavbe v skladu                 
z osnovnim namenom

Za potrebe naselja Hudo Brezje je primerna tehnologija rastlinske ČN z zmogljivostjo 80 PE z iztokom v 
zajetje za namakanje kmetijskih površin. Mehansko biološka ČN je dopustna le, če se izkaže, da je 
tehnološko, okoljsko in prostorsko sprejemljivejša.  Na ČN se ne smejo priključiti odpadne vode 
bioplinarne in kmetijskega obrata z EUP Hb01.ike.

HB07 od
GE domačije v odprtem 
prostoru

2                            
hiši na podeželju

Gornje Orle

Gornje Brezovo

Hudo Brezje

Gabrijele
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HB08 odi
GE kmetije z industrijsko 
proizvodnjo

2                            
hiši na podeželju

FZ je največ do 0,80. Gradnja novih objektov naj se načrtuje čim bližje obstoječim objektom in cesti ter 
v odmiku od gozdnega roba vsaj za eno drevesno višino odraslega drevesa. V primeru krčitve gozda naj 
se ponovno vzpostavi in vzdržuje gozdni rob. Okolica objektov naj se uredi z zasaditvijo avtohtonega 
drevja, grmovnic ter zatravi z mešanico avtohtonih trav. Tujerodnih rastlinskih vrst naj se ne vnaša. 
Osvetljevanje se uredi tako, daje z ustreznimi tehničnimi rešitvami svetloba prostorsko usmerjena proti 
tlom ter časovno omejena. Dopustna je možnost izvajanja tehnološkega procesa v okviru kmetijskega 
gospodarskega objekta. Postavitev silosov in ureditev okolice načrtovanih ali obstoječih objektov naj se 
izvede brez škarp, ograj in drugih objektov za premoščanje višinskih razlik. Prehodi v okoliški teren naj 
bodo mehki in zatravljeni. Določilo, da je velikostni red GE do 3000,0 m2, v tej EUP ne velja.

JA04 jsg

GE                                                 
javne stavbe,                         
podtip : GE javne stavbe v 
gozdu

1                                 
hiša na podeželju ali 
paviljonska stavba

Oblikovanje stavb naj bo medsebojno oblikovno usklajeno, prav tako naj bo zunanja ureditev 
prilagojena vlogi GE. 

JA05 zsr

GE zelenih urbanih površin in 
zelenega sistema – površine 
za oddih, rekreacijo in šport 1

Na območju je dovoljena organizacija in ureditev prostorov za piknik (s kurišči). V območja dovoljeno 
vzpostavljati trajne ureditve urbane opreme vezane na dovoljeno dejavnost.

JA13 vo
GE domačije v odprtem 
prostoru

1                             
hiša na podeželju

Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Kozolec na domačiji Jablanica 9 (EŠD 29004) in enoti kulturne 
dediščine - Gospodarsko poslopje na domačiji Jablanica 6 (EŠD 29003) je potrebno pridobiti 
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.

JA82 od
GE domačije v odprtem 
prostoru

1                             
hiša na podeželju

JA84 ppn
GE varovanje pogojev 
izvedbe OPPN /

Gradbene enote z obstoječo stavbno strukturo naj se do sprejetja urejajo v skladu z merili tipa GE .vo. 
(OPPN 27-01: SORG Sanacija območja razpršene gradnje z vključitvijo v naselje Jablanica)

JA85 jsg

GE javne stavbe:                
podtip: GE javne stavbe v 
gozdu 

obstoječa stavbna 
struktura

Dopustna je samo dejavnost lokalnega športno kulturnega in turističnega društva Jablanica. Objekt naj 
ohrani oblikovne značilnosti kozolca toplarja.

JE10 od
GE domačije v odprtem 
prostoru

1                             
hiša na podeželju

Del območja, ki sega v območje poplavnih voda, naj se ureja v skladu z merili za varovanja pred 
poplavami iz 37. člena tega odloka.

KA03 pjc
GE posebne javne stavbe, 
podtip: GE cerkve

obstoječa stavbna 
struktura

Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Marjete (EŠD 2430) in njenem vplivnem območju 
je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Gradnja v neposredni 
bližini cerkve ni sprejemljiva.

KA04 vo
GE domačije v odprtem 
vaškem okolju

1                             
hiša na podeželju

Pred posegi na enotah kulturne dediščine - Kozolec na domačiji Kamenica 8 (EŠD 29047), Kozolec na 
domačiji Kamenica 10 (EŠD 29005) in enoti kulturne dediščine - Kozolec na domačiji Kamenica 13 (EŠD 
29048) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.

KB03 vo
GE domačije v odprtem 
vaškem okolju

1                             
hiša na podeželju

KB24 od
GE domačije v odprtem 
prostoru

2                             
hiši na podeželju

KB43a DPA
GE varovanja meril veljavnih 
PIN / (Uredba o državnem lokacijskem načrtu za hidroelektrarno Krško Ur.l. RS 103/06)

KB43b DPA
GE varovanja meril veljavnih 
PIN / (Uredba o državnem lokacijskem načrtu za hidroelektrarno Krško Ur.l. RS 103/06)

KB44 zsr

GE zelenih urbanih površin in 
zelenega sistema – površine 
za oddih, rekreacijo in šport 0

V območju je dopustna ureditev nogometnega igrišča na travnati površini brez ograje.

KL02 jsm

GE                                                
javne stavbe,              podtip 
: GE modernistične javne 
stavbe

1                           
modernistična javna 
stavba

V sklopu obstoječe GE se lahko obstoječa dejavnost ohranja. 

KL03 gs GE gospodarske stavbe
1                             
gospodarska stavba 

KL06 hm
GE modernistične 
stanovanjske hiše

1 modernistična 
stanovanjska hiša

Na delu zemljišča parc. štev. 667/4, 670/4, 670/3, k.o. Goveji Dol so predvidene tri modernistične
stanovanjske stavbe. Ob nekategorizirani javni poti sta predvideni dve modernistični hiši po določilih 59.
in 93. člena tega odloka. Na severni strani območja urejanja pa je predvidena modernistična
stanovanjska stavba z naslednjimi oblikovalskimi pogoji:- tlorisna zasnova: objekt bo zasnovan iz kleti in
pritličja, širina pritličja bo 12,0 m (±10%), razmerje širine:dolžini je največ 1:2. Zaradi vizualne
izpostavljenosti stavbe bo kletna etaža z dveh strani vkopana in zasuta. Dovoljena je izvedba večje
kletne etaže kot pritličja. Na osnovni kubus je dovoljeno dodajanje sekundarnih kubusov z ravno streho.
Streha nad osnovnim kubusom je kombinacija tipa dvokapne z naklonom strešine 30° in ravne. Ob
manipulativnem platoju je predvidena izvedba opornega zidu višine do 2,5 m. Kritina je temne sive
barve. Velikost GE je 1.500 m².

KL07 ido

GE                                                
infrastrukturnega objekta,              
podtip : GE deponije za 
odpadke

stavba za potrebe 
osnovnega namena GE

Za potrebe izvajanja dejavnosti deponije gradbenega materiala je za časa delovanja deponije dopustna 
gradnja naslednjih vrst objektov: poslovna stavba, parkirišče, nadstrešnica, garaža za stroje in pokrito 
skladišče. Objekte se po prenehanju delovanja deponije odstrani in vzpostavi naravni prostor. Poslovna 
stavba kot glavna stavba se oblikuje skladno s tipom objekta 3.4.3.6.02 Gospodarska stavba, ostali 
objekti se oblikujejo kot pomožne stavbe.

KL08 ip GE industrijske proizvodnje
1                                  
industijska stavba

Povzročitelj hrupa oziroma upravljavec naprav, ki povzročajo hrup je dolžan zagotoviti ukrepe za 
zmanjšanje emisije hrupa iz vira hrupa in širjenja hrupa v okolje za zmanjšanje izpostavljenosti hrupu 
tako, da vplivi hrupa  v tej EUP ne bodo preseženi za območja z dopustno III. SVPH v skladu z Uredbo 
o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Ur. l. RS, št. 105/05, 34/08, 109/09 in 62/10). Ukrepe za 
prilagoditev uporabe in obratovanja naprav mora izvesti najpozneje do 31. 12. 2020.

KL09 pjg

GE                                                
posebne javne stavbe,              
podtip : GE gradu, dvorca

obstoječa stavbna 
struktura

Novih stavb na območju OPPN ni dovoljeno postavljati. Obstoječe stavbe se lahko do sprejetja  OPPN le 
vzdržujejo. (OPPN 40-05: Revitalizacija osrednjega dela naselja Krmelj)

KL10 jgd

GE                                                 
javne stavbe,                         
podtip : GE gasilnega doma /

Dovoljena je postavitev le gospodarske stavbe za potrebe garažiranja prostovoljnega gasilskega društva 
v skladu z merili pomožne stavbe. 

KL21 pin
GE varovanja meril veljavnih 
prostorsko izvedbenih načrtov /

Upravnik blokov mora skrbeti tudi za vzdrževanje javnega prostora. ZN I-15- Odlok o spremembi in 
dopolnitvi ZN Krmelj (Ur.l. RS 43/88, 4/05, 103/2011 )

KL22 pin
GE varovanja meril veljavnih 
prostorsko izvedbenih načrtov /

LN 33- Odlok o občinskem LN za PC Krmelj , ur.l. št.: 46/2007

Kamenica

Kladje nad Blanco

Jelovec

Krmelj

Jablanica
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KL23 ppn
GE varovanje pogojev 
izvedbe OPPN / (OPPN 40-08: SS Krmelj SZ)

KL26 pin
GE varovanja meril veljavnih 
prostorsko izvedbenih načrtov /

ZN I-15- Odlok o spremembi in dopolnitvi ZN Krmelj (Ur.l. RS 43/88, 4/05, 103/2011 )

KL27 jsm 

GE                                                
javne stavbe,              podtip 
: GE modernistične javne 
stavbe

1                           
modernistična javna 
stavba

Stavba za potrebe dejavnosti je lahko oblikovana tudi po merilih tipa glavne stavbe - paviljonske stavbe. 

KL28 ppn
GE varovanje pogojev 
izvedbe OPPN /

Do sprejetja OPPN se lahko izvajajo le obstoječe dejavnosti. Obstoječe stanovanjske stavbe se lahko do 
sprejetja  OPPN urejajo v skladu z merili GE tipa .vs oziroma obstoječa domačija z meril GE tipa .od. 
(OPPN 40-04: PC Krmelj II.)

KL29 ppn
GE varovanje pogojev 
izvedbe OPPN /

1 - Obstoječe stavbe se lahko do sprejetja  OPPN urejajo v skladu z merili GE tipa .od. Gradnja novih 
stavb ni dovoljena. (OPPN 40-02: Turistični center Krmelj). Na območju obeh ribnikov se dopusti le 
razvoj dejavnosti, ki bodo prispevale k ohranjanju naravnih kvalitet prostora, zaradi katerih ima 
območje z vidika varstva narave status naravne vrednote. Načrtujejo se lahko le posegi, ki bodo 
omogočali izvajanje ne množične in ne hrupne dejavnosti in rekreacije ter vzgojno – izobraževalne 
aktivnosti. Uredi se učne poti na območju, ki bo predstavila zgodovino nastanka ribnikov kot tudi 
njihovo današnjo funkcijo (rastlinstvo in živalstvo). Na delu območja, ki meji na vodotok Hinjo z 
okoliškim gozdom se zagotovi mirno cono. Del območja ribnikov naj se prepusti naravnim procesom 
zaraščanja. Na to območje se prepreči dostop ljudem in s tem zagotovi mir na vodi in ob vodi za 
življenje prostoživečih vrst. Ob potoku in jezerih Na drugih površinah območja ob jezerih in ob potoku 
naj se uredi  rekreacijske površine na prostem, ki naj bodo med sabo povezane s sprehajalno in 
kolesarsko potjo, in na nekaterih mestih uredi prehod preko potoka.                                                                       
2 - Območje se ureja za športno - rekreativne in turistične vsebine ter avto kamp. Urbanistični koncept 
naj poleg pripadajočih terciarnih vsebin (recepcija, sanitarije…) predvidi območje za kampiranje - stalna 
postavitev avtodomov (cca 30-50 lokacij - 20 prikolic in do največ 30 avtodomov) ter šotorov. Za tekoče 
potrebe kampa (javnih sanitarij…) je dovoljena vzpostavitev dveh paviljonskih stavb. Ohranja naj se 
osnovna krajinsko slika mikro ambienta območja z vodo (ribnik) ter avtohtono vegetacijo (gozdni rob). 
Razvoj vzporednih rekreativnih vsebin naj izhaja iz meril in zmogljivosti naravnega prostora (sprehodi, 
kolesarjenje, trim steza …).                                                                   
3 - Raba prostora in izvajanje dejavnosti naj v čim večji možni meri zagotavlja ohranjanje ugodnih 
življenjskih pogojev vrst in habitatnih tipov vezanih na vodno in obvodno okolje.                                      
4 - Pri ureditvi javne razsvetljave oz. razsvetljave stavb naj se načrtuje uporaba takšnih svetil, ki 
omogočajo osvetljavo talnih površin in ne osvetljujejo neba in širše okolice, uporabljajo naj se svetila, ki 
ne oddajajo svetlobe v UV-spektru, v drugem delu noči naj ostane prižgano minimalno število luči, če je 
iz varnostnih razlogov to dopustno (pri osvetljevanju zunanjih površin naj se namestijo svetila na 
samodejni vklop/izklop).                                   
5 - Načrtujejo naj se rekreativne in turistične dejavnosti, ki ne predvidevajo prekomernih hrupnih 
aktivnosti in vecjih gradbenih posegov. Del območja naj se prepusti naravnemu zaraščanju, kar bo 
predstavljalo zatočišče za prostoživeče vrste predvsem ptice.   
6 - V primeru gradnje se odvečni gradbeni material in odpadki ne odlagajo na obmocju NV ali 
neposredni bližini, temveč nekje izven, na urejenem odlagališču.

KL30 tm
GE                                        
trško- meste hiše

1                             
trško-mestna hiša

Za rekonstrukcijo in dozidavo zdravstvenega doma (Zdravstvena postaja Krmelj) velja Idejna zasnova 
arhitekture št. DA 19/2018.

KL33 vs
GE domačije v strnjenem 
vaškem okolju

1                             
hiša na podeželju ali 
trško-mestna hiša

KL35 x
GE s posebnim režimom 
urejanja

obstoječa stavbna 
struktura

Stavbna struktura naj se ohranja v obstoječem višinskem gabaritu in razmerju do najpomembnejšega 
javnega prostora. Obstoječa izvorna stavbna struktura naj se ohranja v skladu z merili ZVKD. V 
obstoječi stavbni strukturi na se ohranja obstoječa dejavnost.

KL36 zsr

GE zelenih urbanih površin in 
zelenega sistema – površine 
za oddih, rekreacijo in šport 1

Na jugozahodnem delu zemljišča parc. št. 1013 k.o. Goveji Dol je dopustno urediti heliport.

KL39 pin
GE varovanja meril veljavnih 
prostorsko izvedbenih načrtov /

(Odlok o OPPN za vzhodni del območja obrtne cone Krmelj, Ur.l. RS št.: 48/2011)

KL44 pin
GE varovanja meril veljavnih 
prostorsko izvedbenih načrtov /

ZN I-15- Odlok o spremebi in dopolnitvi ZN Krmelj (Ur.l. RS 43/88, 4/05, 103/2011 )

KL48 zsr

GE zelenih urbanih površin in 
zelenega sistema – površine 
za oddih, rekreacijo in šport 1

Obstoječe stavbe se lahko do sprejetja  OPPN vzdržujejo. Gradnja novih stavb ni dovoljena. (OPPN 40-
02: Turistični center Krmelj). Raba prostora in izvajanje dejavnosti naj v čim večji meri zagotavlja 
ohranjanje ugodnih življenjskih pogojev vrst in habitatnih tipov vezanih na vodno in obvodno okolje.

KL49 hm
GE modernistične 
stanovanjske hiše

1                   
modernistična 
stanovanjska hiša

Pred gradnjo je treba izdelati strokovne podlage za celovito urbanistično in arhitekturno rešitev 
območja.

KL51 tm
GE                                        
trško- meste hiše

obstoječa stavbna 
struktura

Dopustni objekti so tudi: 12301 Trgovske stavbe, 12520 Rezervoarji, silosi in skladiščne
stavbe - razen rezervoarji in silosi, 12203 Druge poslovne stavbe - poslovni prostori in pisarne. Dopustni 
so objekti brez stanovanj.

KR04 vo
GE domačije v odprtem 
vaškem okolju

1                             
hiša na podeželju

Pred posegi na enotah kulturne dediščine - Domačija Kladje pri Krmelju 4 (EŠD 29253), Hiša Kladje pri 
Krmelju 2 (EŠD 29168) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote 
ZVKDS.

KK01 pjc
GE posebne javne stavbe, 
podtip: GE cerkve

obstoječa stavbna 
struktura

Pred posegi v vplivnem območju enote kulturne dedščine - cerkve sv. Martina (EŠD 2429)  je potrebno 
pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.

KK02 zdz

GE zelenih urbanih površin in 
zelenega sistema - druge 
zelene površine 0

Pred posegi v vplivnem območju enote kulturne dedščine - Cerkev sv. Martina (EŠD 2429)  je potrebno 
pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Gradnja na območju zelenih 
površin ni dopustna.

KK17 vo
GE domačije v odprtem 
vaškem okolju

1                             
hiša na podeželju

Pred posegi na enotah kulturne dediščine - Domačija Kal pri Krmelju 7 (EŠD 29254), Domačija Kal pri 
Krmelju 4 (EŠD 29255) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote 
ZVKDS.

KK26 z GE zidanice
1                             
zidanica

Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Gorenčeva zidanica (EŠD 29006) je potrebno pridobiti 
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.

KK32 jpp

GE                                                
javnega prostora,              
podtip : GE javnega 
parkirišča 0

Območje je namenjeno parkiranju za potrebe pokopališča v EUP KK30. Parkirne površine naj bodo 
utrjene in finalizirane le v makadamski izvedbi. Pred posegi v vplivnem območju varovane kulturne 
dediščine, cerkve sv. Martina (EŠD 2429), je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje 
pristojne enote ZVKDS.

Kladje pri Krmelju

Kal pri Krmelju
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KS30 btk GE za kmečki turizem / Veljajo Strokovne podlage za izdelavo podrobnih meril za OPN št. DA 13/2016.

KV05 od
GE domačije v odprtem 
prostoru

2                             
hiši na podeželju

KV06 vo
GE domačije v odprtem 
vaškem okolju

1                             
hiša na podeželju

Na območju območja kulturne dediščine - Arheološko območje Šentjurski hrib (EŠD 10288) je pred 
načrtovanjem posegov potrebno izvesti predhodne arheološke raziskave ter pridobiti kulturnovarstvene 
pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. V delu območja, ki sega v arheološko najdišče, kakršnakoli 
gradnja pred izvedbo predhodnih arheloških raziskav ni sprejemljiva. 

KV07 od
GE domačije v odprtem 
prostoru

1                             
hiša na podeželju

Na območju območja kulturne dediščine - Arheološko območje Šentjurski hrib (EŠD 10288) je pred 
načrtovanjem posegov potrebno izvesti predhodne arheološke raziskave. Pred posegi na enoti kulturne 
dediščine - Cerkev Sv. Jurija (EŠD 2615) in njenem vplivnem območju je potrebno pridobiti 
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.V delu območja, ki sega v arheološko 
najdišče, kakršnakoli gradnja pred izvedbo predhodnih arheloških raziskav ni sprejemljiva. 

KV08 od
GE domačije v odprtem 
prostoru

1                             
hiša na podeželju

Na območju območja kulturne dediščine - Arheološko območje Šentjurski hrib (EŠD 10288) je pred 
načrtovanjem posegov potrebno izvesti predhodne arheološke raziskave. Pred posegi na enoti kulturne 
dediščine - Cerkev Sv. Jurija (EŠD 2615) in njenem vplivnem območju je potrebno pridobiti 
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Možna je širitev obstoječe domačije, s 
pridobitvijo kulturnovarstvenih pogojev in soglasja. 

KV09 pjc

GE                                                
posebne javne stavbe,                           
podtip : GE cerkve

obstoječa stavbna 
struktura

Na območju območja kulturne dediščine - Arheološko območje Šentjurski hrib (EŠD 10288) je pred 
načrtovanjem posegov potrebno izvesti predhodne arheološke raziskave. Pred posegi na enoti kulturne 
dediščine - Cerkev Sv. Jurija (EŠD 2615) in njenem vplivnem območju je potrebno pridobiti 
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.  

KH06 od
GE domačije v odprtem 
prostoru

1                             
hiša na podeželju

Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Kozolec na domačiji Krsinji Vrh 2 (EŠD 29054) je potrebno 
pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.

KO02 vo
GE domačije v odprtem 
vaškem okolju

1                             
hiša na podeželju

Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Kozolec na domačiji Koludrje 3 (EŠD 29050) je potrebno 
pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.

KM01 vo
GE domačije v odprtem 
vaškem okolju

obstoječa stavbna 
struktura

Pred posegi na območju kulturne dediščine - Polje Šmarčna - Kompolje (EŠD 727) je potrebno pridobiti 
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Na  objektih se izvedejo ukrepi in ureditve 
za zagotavljanje varnosti pred škodljivimi vplivi delovanja voda in sanacija škode po vdoru  podzemnih 
voda, ki so posledica vodnogospodarskih ureditev Save izvedenih na podlagi DLN za HE Boštanj. V delu 
območja, ki spada v razred preostale poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in 
omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi 
povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08 in 49/20). Dovoljena je tudi gradnja le 
pomožnih stavb brez glavne stanovanjske stavbe, ki se oblikujejo v skladu s pogoji oblikovanja za 
gospodarsko stavbo (.gs) ali pomožno stavbo (3.4.3.7). Na območju EUP veljajo merila III. stopnje 
varstva pred hrupom.

KM02 ičn

GE                                                
infrastrukturnega objekta,              
podtip : GE čistilne naprave

stavbe v skladu                 
z osnovnim namenom

Pred posegi na območju kulturne dediščine - Polje Šmarčna - Kompolje (EŠD 727) je potrebno pridobiti 
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Območje se nahaja na območju poplav oz. 
v neposredni bližini, zato je potrebno zagotoviti poplavno varnost. Vzdolž brežin kjer je bila odstranjena 
obrežna vegetacija, se z zasaditvami rastišču primernih avtohtonih grmovnih in drevesnih vrst vzpostavi 
zveznost in pestra višinska strukturiranost obrežne vegetacije. V delu območja, ki spada v razred 
preostale poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti 
in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in 
morja (Ur. l. RS, št. 89/08 in 49/20).

KM03 kz GE kozolca
1                                 
kozolec

Pred posegi na območju kulturne dediščine - Polje Šmarčna - Kompolje (EŠD 727) je potrebno pridobiti 
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. V delu območja, ki spada v razred 
preostale poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti 
in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in 
morja (Ur. l. RS, št. 89/08 in 49/20). 

KM04 kz GE kozolca
1                                 
kozolec

Pred posegi na območju kulturne dediščine - Polje Šmarčna - Kompolje (EŠD 727) in Kompolje ob Savi - 
Vas (EŠD 26944) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.

KM05 od
GE domačije v odprtem 
prostoru

1                             
hiša na podeželju

Pred posegi na območju kulturne dediščine - Polje Šmarčna - Kompolje (EŠD 727) je potrebno pridobiti 
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Širitve obstoječe gradnje na odprtem 
kmetijskem prostoru, izven strnjenih vasi  niso možne. Možna je le dopolnitev obstoječih domačij s 
posamičnimi stavbami.

KM06 od
GE domačije v odprtem 
prostoru

2                             
hiša na podeželju

Pred posegi na območju kulturne dediščine - Polje Šmarčna - Kompolje (EŠD 727) je potrebno pridobiti 
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Širitve obstoječe gradnje na odprtem 
kmetijskem prostoru, izven strnjenih vasi  niso možne. Možna je le dopolnitev obstoječih domačij s 
posamičnimi stavbami.

KM07 od
GE domačije v odprtem 
prostoru

1                             
hiša na podeželju

Pred posegi na območju kulturne dediščine - Polje Šmarčna - Kompolje (EŠD 727) je potrebno pridobiti 
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Širitve obstoječe gradnje na odprtem 
kmetijskem prostoru, izven strnjenih vasi  niso možne. Možna je le dopolnitev obstoječih domačij s 
posamičnimi stavbami.

KM08 od
GE domačije v odprtem 
prostoru

1                             
hiša na podeželju

Pred posegi na območju kulturne dediščine - Polje Šmarčna - Kompolje (EŠD 727) je potrebno pridobiti 
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Širitve obstoječe gradnje na odprtem 
kmetijskem prostoru, izven strnjenih vasi  niso možne. Možna je le dopolnitev obstoječih domačij s 
posamičnimi stavbami.

KM09 od
GE domačije v odprtem 
prostoru

1                             
hiša na podeželju

Pred posegi na območju kulturne dediščine - Polje Šmarčna - Kompolje (EŠD 727) je potrebno pridobiti 
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Širitve obstoječe gradnje na odprtem 
kmetijskem prostoru, izven strnjenih vasi  niso možne. Možna je le dopolnitev obstoječih domačij s 
posamičnimi stavbami.

KM10 od
GE domačije v odprtem 
prostoru

1                             
hiša na podeželju

Pred posegi na območju kulturne dediščine - Polje Šmarčna - Kompolje (EŠD 727) je potrebno pridobiti 
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Širitve obstoječe gradnje na odprtem 
kmetijskem prostoru, izven strnjenih vasi  niso možne. Možna je le dopolnitev obstoječih domačij s 
posamičnimi stavbami.

KM11 pjc

GE                                                
posebne javne stavbe,                           
podtip : GE cerkve

obstoječa stavbna 
struktura

Pred posegi na območju kulturne dediščine - Polje Šmarčna - Kompolje (EŠD 727) in Kompolje ob Savi - 
Vas (EŠD 26944) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. 
Prav tako je pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Mihaela (EŠD 1656) in njenega 
vplivnega območja potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.

Kompolje

Kaplja vas

Kamenško

Krsinji Vrh

Koludrje
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KM12 pjo

GE                                                
posebne javne stavbe,              
podtip : GE obeležij, 
spomenikov in kapelic

obstoječa stavbna 
struktura

Pred posegi na območju kulturne dediščine - Polje Šmarčna - Kompolje (EŠD 727) in Kompolje ob Savi - 
Vas (EŠD 26944) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. 
Prav tako je pred posegi na enoti kulturne dediščine - Kompolje ob Savi - Znamenje (EŠD 14737) 
potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.

KM13 vo
GE domačije v odprtem 
vaškem okolju

1                             
hiša na podeželju

Pred posegi na območju kulturne dediščine - Polje Šmarčna - Kompolje (EŠD 727) je potrebno pridobiti 
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Ohranjati je potrebno kontinuiteto 
poselitvenega in obdelovalnega vzorca ter krajinskega merila ter večja in pomembnejša drevesa ob 
znamenjih. Širitve obstoječe gradnje na odprtem kmetijskem prostoru, izven strnjenih vasi  niso možne. 
Možna je le dopolnitev obstoječih domačij s posamičnimi stavbami. Vzdolž reke Save, kjer je bila 
predhodno odstranjena obrežna vegetacija, se z zasaditvami avtohtone vegetacije vzpostavi nov obrežni 
pas.  Na stanovanjskih objektih in gospodarskih poslopjih se izvedejo ukrepi in ureditve za zagotavljanje 
varnosti pred škodljivimi vplivi delovanja voda in sanacija škode po vdoru  podzemnih voda, ki so 
posledica vodnogospodarskih ureditev Save izvedenih na podlagi DLN za HE Boštanj. V delu območja, ki 
spada v razred preostale poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za 
izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane 
erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08 in 49/20).

KM14 vo
GE domačije v odprtem 
vaškem okolju

1                             
hiša na podeželju

Pred posegi na območju kulturne dediščine - Polje Šmarčna - Kompolje (EŠD 727) in Kompolje ob Savi - 
Vas (EŠD 26944) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. 
Prav tako je pred posegi na enotah kulturne dediščine - Kompolje ob Savi - Znamenje (EŠD 14737), 
Mlakarjev kozolec (EŠD 29052), Hiša Kompolje 24 (EŠD 26942), Hiša Kompolje 11 (EŠD 18570), Hiša 
Kompolje 13 (EŠD 18569) potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote 
ZVKDS. Vzdolž reke Save, kjer je bila predhodno odstranjena obrežna vegetacija, se z zasaditvami 
avtohtone vegetacije vzpostavi nov obrežni pas. V delu območja, ki spada v razred preostale poplavne 
nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v 
prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. 
RS, št. 89/08 in 49/20).

KM15 zpk

GE zelenih urbanih površin in 
zelenega sistema – 
pokopališča 0

Pred posegi na območju kulturne dediščine - Polje Šmarčna - Kompolje (EŠD 727) in Kompolje ob Savi - 
Vas (EŠD 26944) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. 
Prav tako je pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Mihaela (EŠD 1656) in njenega 
vplivnega območja potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. V 
delu območja, ki spada v razred preostale poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in 
omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi 
povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08 in 49/20).

KN06 vo
GE domačije v odprtem 
vaškem okolju

1                             
hiša na podeželju

Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Hiša Konjsko 6 (EŠD 29053) je potrebno pridobiti 
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.

KN08 ido

GE infrastrukturnega objekta, 
podtip: GE deponije za 
odpadke

stavba za potrebe 
osnovnega namena GE

Dovoljena je tudi postavitev kompostarne (bioloških nenevarnih odpadkov) ter gradnja objektov in 
naprav za obdelavo odpadkov ter stabilizacijo bioloških odpadkov, vključno z obdelavo blata iz čistilnih 
naprav po načelu sonaravnih tehnologij obdelave. Odlaganje ruševin v primeru naravnih in drugih 
nesreč.

KZ06 od
GE domačije v odprtem 
prostoru /

Glavna stavba se nahaja v EUP KZ05.od in skupaj z EUP KZ06.od tvori domačijo. V EUP KZ06.od je 
dopustna gradnja pomožnih stavb brez glavne stavbe.

KZ41 vo 
GE domačije v odprtem 
vaškem okolju

1                             
hiša na podeželju

Obstoječe zidanice se ureja v skladu z merili tipa GE .z.

LD01 vo
GE domačije v odprtem 
vaškem okolju

1                             
hiša na podeželju

Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Žalostne Matere božje (EŠD 2431) in njenem vplivnem 
območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. 

LD34 vo
GE domačije v odprtem 
vaškem okolju

1                             
hiša na podeželju

Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Žalostne Matere božje (EŠD 2431) in njenem vplivnem 
območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.

LD35 pjc

GE                                                
posebne javne stavbe,                           
podtip : GE cerkve

obstoječa stavbna 
struktura

Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Žalostne Matere božje (EŠD 2431) in njenem vplivnem 
območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.

LB09 od
GE domačije v odprtem 
prostoru

1                             
hiša na podeželju

Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Grad Rekštanj (EŠD 14739) in njegovem vplivnem območju je 
potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.

LB14 gp GE gospodarskega poslopja
obstoječa stavbna 
struktura

Ribiški dom kot glavna stavba se v urbanističnem smislu ureja v skladu z merili, ki veljajo za GE javna 
stavba v gozdu (3.4.2.2.06).

LB15 jsg

GE javne stavbe:                
podtip: GE javne stavbe v 
gozdu 

obstoječa stavbna 
struktura

Območje je namenjeno strelišču in s tem povezanemu izvajanju dejavnosti lokalnega strelskega društva.

LO01 gs GE gospodarske stavbe
1                             
gospodarska stavba 

LO02 hm
GE modernistične 
stanovanjske hiše

1                   
modernistična 
stanovanjska hiša

Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško Polje (EŠD 27032) je potrebno pridobiti 
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.

LO03 ičn

GE                                                
infrastrukturnega objekta,              
podtip : GE čistilne naprave

stavbe v skladu                 
z osnovnim namenom

Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško Polje (EŠD 27032) je potrebno pridobiti 
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Na območju kulturne dediščine - 
Arheološko najdišča Groblje (EŠD 14741) je potrebno pred načrtovanjem posegov potrebno izvesti 
predhodne arheološke raziskave. Pred posegi je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje 
pristojne enote ZVKDS.V delu območja, ki spada v razred preostale poplavne nevarnosti, veljajo 
omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, 
ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08 in 
49/20).

LO04 jps

GE                                                 
javne stavbe,                         
podtip : GE poslovilne stavbe

1                     
paviljonska stavba

Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško Polje (EŠD 27032) in enoti kulturne dediščine - 
Cerkev Sv. Križa (EŠD 1657) ter njenem vplivnem območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene 
pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.

LO17 pjc

GE                                                
posebne javne stavbe,                           
podtip : GE cerkve

obstoječa stavbna 
struktura

Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško Polje (EŠD 27032) in enoti kulturne dediščine - 
Cerkev Sv. Križa (EŠD 1657) ter njenem vplivnem območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene 
pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. V cerkvi naj se morebitna obnovitvena ali urejevalna dela 
prilagodijo življenjskemu ciklusu netopirjev, izvajalci del naj se obrnejo na ZRSVN, OE Celje. Morebitno 
urejanje okolice cerkve naj se prilagodi tako, da se ohranja drevesa, sklenjene mejice, grmovje in gozd. 
Gradnja v neposredni bližini cerkve ni sprejemljiva.

Konjsko

Log

Križ

Leskovec v Podborštu

Laze pri Boštanju
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LO19 ppn
GE varovanje pogojev 
izvedbe OPPN /

Gradbene enote z obstoječo stavbno strukturo ob osrednji osi naj se do sprejetja OPPN urejajo v skladu 
z merili tipa GE .hm oziroma domačija z merili GE tipa .od. Osrednji del območja s kmetijskimi zemljišči 
se ohranja v kmetijski rabi in v funkciji zelenih površin naselja naj se opredeli kot območje zelenih 
površin za šport in rekreacijo ozirom kmetijske površine. Z načrtovanjem gradenj naj se ohranja 
prostorsko integriteto cerkve sv. Križa ter kvalitetne poglede na in iz območja cerkve. V območju 
kulturne krajine Loško polje se gradnje načrtujejo znotraj oziroma v neposredni bližini strnjene vasi Log 
– v bližini obstoječih komunikacij in objektov, tako, da se ohranja tradicionalni vzorec pozidave in 
kvalitetne vedute na vaško jedro. Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško Polje (EŠD 27032) 
in enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Križa (EŠD 1657) ter njenem vplivnem območju je potrebno 
pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. (OPPN 45-01: SS Log) 

LO21 sb GE stanovanja v bloku
obstoječa stavbna 
struktura

Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško Polje (EŠD 27032) je potrebno pridobiti 
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.

LO23 vo
GE domačije v odprtem 
vaškem okolju

1                             
hiša na podeželju

Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško Polje (EŠD 27032) in enoti kulturne dediščine - 
Cerkev Sv. Križa (EŠD 1657) ter njenem vplivnem območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene 
pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.

LO24 vo
GE domačije v odprtem 
vaškem okolju

1                             
hiša na podeželju

Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško Polje (EŠD 27032) je potrebno pridobiti 
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.

LO26 vs
GE domačije v strnjenem 
vaškem okolju

1                             
hiša na podeželju

Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško Polje (EŠD 27032) in enoti kulturne dediščine - 
Cerkev Sv. Križa (EŠD 1657) ter njenem vplivnem območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene 
pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.

LO27 vs
GE domačije v strnjenem 
vaškem okolju

1                             
hiša na podeželju

Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško Polje (EŠD 27032) je potrebno pridobiti 
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.

LO46 zpk

GE zelenih urbanih površin in 
zelenega sistema – 
pokopališča 0

Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško Polje (EŠD 27032) in enoti kulturne dediščine - 
Cerkev Sv. Križa (EŠD 1657) ter njenem vplivnem območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene 
pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.

LO48 kz GE kozolca
1                                 
kozolec

Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško Polje (EŠD 27032) in območju Kozolci Loškega Polja 
(EŠD 29252) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.

LO49 kz GE kozolca
1                                 
kozolec

Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško Polje (EŠD 27032) in območju Kozolci Loškega Polja 
(EŠD 29252) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.

LO50 kz GE kozolca
1                                 
kozolec

Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško Polje (EŠD 27032) in območju Kozolci Loškega Polja 
(EŠD 29252) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.

LO51 kz GE kozolca
1                                 
kozolec

Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško Polje (EŠD 27032) in območju Kozolci Loškega Polja 
(EŠD 29252) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.

LO53 kz GE kozolca
1                                 
kozolec

Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško Polje (EŠD 27032) in območju Kozolci Loškega Polja 
(EŠD 29252) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.

LO54 kz GE kozolca
1                                 
kozolec

Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško Polje (EŠD 27032) in območju Kozolci Loškega Polja 
(EŠD 29252) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.

LO55 kz GE kozolca
1                                 
kozolec

Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško Polje (EŠD 27032) in območju Kozolci Loškega Polja 
(EŠD 29252) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.

LO56 kz GE kozolca
1                                 
kozolec

Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško Polje (EŠD 27032) in območju Kozolci Loškega Polja 
(EŠD 29252) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.

LO57 kz GE kozolca
1                                 
kozolec

Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško Polje (EŠD 27032) in območju Kozolci Loškega Polja 
(EŠD 29252) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.

LO58 kz GE kozolca
1                                 
kozolec

Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško Polje (EŠD 27032) in območju Kozolci Loškega Polja 
(EŠD 29252) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.

LO59 vs
GE domačije v strnjenem 
vaškem okolju

1                             
hiša na podeželju

Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško Polje (EŠD 27032) je potrebno pridobiti 
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Horitonzalni gabarit nadomestnih 
stanovanjskih stavb je lahko 13,0 X 9,0 m ali 11,5 X 8,0 m z višinskim gabaritom E1+M. Naklon strehe 
naj bo 38-40 stopinj. Garaža je lahko le del glavne stavbe. 

LO60 od
GE domačije v odprtem 
prostoru

1                             
hiša na podeželju

Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško Polje (EŠD 27032) je potrebno pridobiti 
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Širitve obstoječe gradnje na odprtem 
kmetijskem prostoru, izven strnjenih vasi  niso možne. Možna je le dopolnitev obstoječih domačij s 
posamičnimi stavbami.

LO61 jsk

GE                                                 
javne stavbe,                         
podtip : GE klasične javne 
stavbe 1 klasična javna stavba 

Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško Polje (EŠD 27032) je potrebno pridobiti 
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.

LO62 zsr

GE zelenih urbanih površin in 
zelenega sistema - površine 
za oddih, rekreacijo in šport 1

Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško Polje (EŠD 27032) je potrebno pridobiti 
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Širitve obstoječe gradnje na odprtem 
kmetijskem prostoru, izven strnjenih vasi  niso možne. Možna je le dopolnitev obstoječih domačij s 
posamičnimi stavbami. V delu območja, ki spada v razred preostale poplavne nevarnosti, veljajo 
omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, 
ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08 in 
49/20).

LO63 pin
GE varovanja meril veljavnih 
prostorsko izvedbenih načrtov

Odlok o OPPN za most čez reko Savo pri naselju Log ter izvennivojsko križanje ceste z železnico (Ur. l. 
RS, št. 38/2012). V delu območja, ki spada v razred preostale poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po 
Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih 
zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08 in 49/20). Pred 
posegi na območju kulturne dediščine - Loško Polje (EŠD 27032) je potrebno pridobiti 
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.

LO64 gp GE gospodarskega poslopja
1                                 
gospodarsko poslopje

Dopustna je gradnja objekta za skladiščenje do višine največ E2. Na območju EUP veljajo merila III. 
stopnje varstva pred hrupom.

LL16 od
GE domačije v odprtem 
prostoru

1                             
hiša na podeželju

Pred izvedbo parkirišč je treba izvesti vse ukrepe, ki so zahtevani v Geološko – geomehanskem poročilu 
o izvedbi interventnih sanacijskih ukrepov na plazu Gnidica (Geostern d.o.o., št. GG 33/20), ki je bil 
izdelan za interventno izvedbo sanacije plazu.  

Lončarjev Dol
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LL33 ppn
GE varovanje pogojev 
izvedbe OPPN /

Posegi so dopustni ob predhodni preveritvi geomehanike tal z izdelavo geološko – geomehanskega 
poročila in predhodni izvedbi vseh potrebnih ukrepov sanacije. (OPPN 47- 01: Turistična kmetija 
Gnidica).

LU01 vs
GE domačije v strnjenem 
vaškem okolju

1                             
hiša na podeželju ali 
trško mestna hiša

LU02 od
GE domačije v odprtem 
prostoru

1                             
hiša na podeželju

Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Marije Magdalene (EŠD 1655) ter njenem vplivnem 
območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Možna je 
širitev obstoječe domačije, s pridobitvijo kulturnovarstvenih pogojev in soglasja.

LU11 vo
GE domačije v odprtem 
vaškem okolju

1                             
hiša na podeželju

Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Kozolec na domačiji Lukovec 31b (EŠD 29158) je potrebno 
pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.

LU12 vo
GE domačije v odprtem 
vaškem okolju

1                             
hiša na podeželju

Pred posegi na območju kulturne dediščine - Kozolci Lukovškega Polja (EŠD 29250) je potrebno 
pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. 

LU14 pjc
GE posebne javne stavbe, 
podtip: GE cerkve obstoječa stavba

Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Marije Magdalene (EŠD 1655) ter njenem vplivnem 
območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. V cerkvi naj 
se morebitna obnovitvena ali urejevalna dela prilagodijo življenjskemu ciklusu netopirjev, izvajalci del 
naj se obrnejo na ZRSVN, OE Celje. Morebitno urejanje okolice cerkve naj se prilagodi tako, da se 
ohranja drevesa, sklenjene mejice, grmovje in gozd. Gradnja v neposredni bližini cerkve ni sprejemljiva.

LU19 kz GE kozolca
1                                 
kozolec

Pred posegi na območju kulturne dediščine - Kozolci Lukovškega Polja (EŠD 29250) je potrebno 
pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.

LU20 kz GE kozolca
1                                 
kozolec

Pred posegi na območju kulturne dediščine - Kozolci Lukovškega Polja (EŠD 29250) je potrebno 
pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.

LU21 kz GE kozolca
1                                 
kozolec

Pred posegi na območju kulturne dediščine - Kozolci Lukovškega Polja (EŠD 29250) je potrebno 
pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.

LU22 kz GE kozolca
1                                 
kozolec

Pred posegi na območju kulturne dediščine - Kozolci Lukovškega Polja (EŠD 29250) je potrebno 
pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.

LU23 kz GE kozolca
1                                 
kozolec

Pred posegi na območju kulturne dediščine - Kozolci Lukovškega Polja (EŠD 29250) je potrebno 
pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.

LU24 kz GE kozolca
1                                 
kozolec

Pred posegi na območju kulturne dediščine - Kozolci Lukovškega Polja (EŠD 29250) je potrebno 
pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.

LU26 vs
GE domačije v strnjenem 
vaškem okolju

1                             
hiša na podeželju

Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Pristava Lukovec 1 (EŠD 16167) je potrebno pridobiti 
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.

LZ01 hm
GE modernistične 
stanovanjske hiše

1                   
modernistična 
stanovanjska hiša

Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško-Račiško Polje (EŠD 22621) je potrebno pridobiti 
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.

LZ02 jgd

GE                                                 
javne stavbe,                         
podtip : GE gasilnega doma 

1                                 
klasična javna stavba 
ali trška hiša

(OPPN 46-03: Park dvorca Loka in prenova zahodnega dela Loke)

LZ03 jp

GE                                                
javnega prostora,              
podtip : GE središčnega 
javnega prostora 0

Vzpostavi naj se osrednji javni prostor naselja Loke s parkirnimi in zelenimi površinami. Obstoječa 
stavba s terciarno dejavnostjo se lahko ohranja le do celovite sanacije javnega prostora. Pred posegi na 
območju kulturne dediščine - Loško-Račiško Polje (EŠD 22621) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene 
pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Prav tako je pred posegi na enoti kulturne dediščine - 
Znamenje z nišo (EŠD 29623) potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote 
ZVKDS.

LZ06 jsk

GE                                                 
javne stavbe,                         
podtip : GE klasične javne 
stavbe

Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško-Račiško Polje (EŠD 22621) je potrebno pridobiti 
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Na GE naj se dejavnosti primerno 
–vzgojno izobraževalni zavod– vzdržujejo ustrezne zelene površine. 

LZ07 jzp

GE                                                 
javne stavbe,                         
podtip : GE železniške 
postaje

1                                 
modernistična javna 
stavba. 

Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško-Račiško Polje (EŠD 22621) je potrebno pridobiti 
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Dovoljena je gradnja nove glavne stavbe; 
višinski gabarit naj ne presega E2. 

LZ08 kz GE kozolca
1                                 
kozolec

Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško-Račiško Polje (EŠD 22621) je potrebno pridobiti 
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Prav tako je potrebno pred posegi na enoti 
kulturne dediščine - Cerkev Sv. Helene (EŠD 3113) in njenem vplivnem območju pridobiti 
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.

LZ09 kz GE kozolca
1                                 
kozolec

Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško-Račiško Polje (EŠD 22621) je potrebno pridobiti 
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. 

LZ10 kz GE kozolca
1                                 
kozolec

Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško-Račiško Polje (EŠD 22621) je potrebno pridobiti 
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. 

LZ11 kz GE kozolca
1                                 
kozolec

Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško-Račiško Polje (EŠD 22621) je potrebno pridobiti 
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. 

LZ12 kz GE kozolca
1                                 
kozolec

Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško-Račiško Polje (EŠD 22621) je potrebno pridobiti 
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. 

LZ13 kz GE kozolca
1                                 
kozolec

Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško-Račiško Polje (EŠD 22621) je potrebno pridobiti 
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. 

LZ14 kz GE kozolca
1                                 
kozolec

Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško-Račiško Polje (EŠD 22621) je potrebno pridobiti 
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. 

LZ17 pjc

GE                                                
posebne javne stavbe,                           
podtip : GE cerkve

obstoječa stavbna 
struktura

Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško-Račiško Polje (EŠD 22621) je potrebno pridobiti 
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Prav tako je potrebno pred posegi na enoti 
kulturne dediščine - Cerkev Sv. Helene (EŠD 3113) in njenem vplivnem območju pridobiti 
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Pred posegi na enoto kulturne dediščine 
kulturne dediščine - Kapela Frančiška Ksaverija (EŠD 20119) je prav tako potrebno pridobiti 
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. V sklopu GE cerkve (pjc) je pripadajoča 
stavba župnišča. Slednja naj se ureja po merilih klasične javne stavbe.

LZ18 pjo

GE                                                
posebne javne stavbe,              
podtip : GE obeležij, 
spomenikov in kapelic

obstoječa stavbna 
struktura

Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško-Račiško Polje (EŠD 22621) je potrebno pridobiti 
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Gre za enoto kulturne dediščine Loka pri 
Zidanem Mostu - znamenje z nišo (EŠD 29623)  za katero je pred posegi na enoti kulturne dediščine 
potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne ZVKDS.

LZ19 pjo

GE                                                
posebne javne stavbe,              
podtip : GE obeležij, 
spomenikov in kapelic /

(OPPN 46-02: Ureditev Loke S)

Lukovec

Loka pri Zidanem Mostu
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LZ20 hm
GE modernistične 
stanovanjske hiše

1                   
modernistična 
stanovanjska hiša

(1) osnovni kubus glavne stavbe: največja širina 10,0 m + 5%, razmerje   
     širine proti dolžini v tlorisu 2: 3;
(2) sekundarni kubus glavne stavbe: ni dovoljeno graditi;
(3) streha glavne stavbe tipa dvokapna streha z naklonom 45 stopinj;
(4) posebne pomožne stavbe so stavbe, ki sicer v vseh elementih  
     odgovarjajo merilom pomožne stavbe po 95. členu, razen merilom 
     umestitve na GE, odmika od glavne stavbe in velikosti; posebne 
     pomožne stavbe so lahko dimenzij 6,00 x 6,00 m + 5%, visoka le  
     E1 (ali s prilagoditvijo parcelni meji ob le tej) in se obvezno stikujejo z glavno stavbo;
(5) streha posebne pomožne stavbe je lahko le tipa ravna streha;
(6) izdaja gradbenega dovoljenja za gradnjo na posamezni GE je dopustna   
     le na podlagi gradbenega dovoljenja za ureditev javnega prostora, 
     predvidene gospodarske javne infrastrukture in priključnih mest 
     posameznih GE v EUP. Gradnja se izvaja izven obvodnega pasu z obvodno vegetacijo.                                                                                                                                                                                                                                            
Gradnja objektov se nacrtuje v odmiku od obvodne vegetacije vsaj za eno drevesno višino odraslega 
drevesa. Odpadne vode iz objektov se odvajajo v kanalizacijski sistem. V primeru gradnje se odvecni 
gradbeni material in odpadki ne odlagajo znotraj obmocja naravne vrednote ali obvodnem pasu. V 
kolikor se na obmocjih nacrtujejo zasaditve, naj se te izvedejo z avtohtonimi vrstami.

LZ21 ppn
GE varovanje pogojev 
izvedbe OPPN /

Obstoječe stavbe se lahko v sklopu pripadajočih GE do sprejetja OPPN urejajo v skladu z merili GE tipa 
.hm. (OPPN 46-02: Ureditev Loke S)

LZ22 ppn
GE varovanje pogojev 
izvedbe OPPN /

Obstoječe stavbe se lahko v sklopu pripadajočih GE do sprejetja OPPN urejajo v skladu z merili GE tipa 
.vs. (OPPN 46-02: Ureditev Loke S)

LZ23 ppn
GE varovanje pogojev 
izvedbe OPPN /

Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško-Račiško Polje (EŠD 22621) je potrebno pridobiti 
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Prav tako je potrebno pred posegi na enoti 
kulturne dediščine - Dvorec Loka (EŠD 10185) in njenem vplivnem območju pridobiti kulturnovarstvene 
pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Pred posegi na območje kulturne dediščine kulturne 
dediščine - Park dvorca Loka (EŠD 27813) je prav tako potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in 
soglasje pristojne enote ZVKDS. Do sprejetja OPPN dovoljeno le vzdrževanje obstoječe stavbne 
strukture. (OPPN 46-03: Park dvorca Loka in prenova Z dela Loke)

LZ24 ppn
GE varovanje pogojev 
izvedbe OPPN /

Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško-Račiško Polje (EŠD 22621) je potrebno pridobiti 
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Prav tako je potrebno pred posegi na enoti 
kulturne dediščine - Dvorec Loka (EŠD 10185) in njenem vplivnem območju pridobiti kulturnovarstvene 
pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Pred posegi na območje kulturne dediščine kulturne 
dediščine - Park dvorca Loka (EŠD 27813) je prav tako potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in 
soglasje pristojne enote ZVKDS. Gradnja na območju vrtnoarhitekturne dediščine ni sprejemljiva.  Do 
sprejetja OPPN dovoljeno le vzdrževanje obstoječe stavbne strukture. (OPPN 46-03: Park dvorca Loka in 
prenova Z dela Loke)

LZ25 tm GE trško - mestne hiše 
1                             
trško-mestna hiša

Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško-Račiško Polje (EŠD 22621) je potrebno pridobiti 
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Prav tako je potrebno pred posegi na enoti 
kulturne dediščine - Cerkev Sv. Helene (EŠD 3113) in njenem vplivnem območju pridobiti 
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. 

LZ26 ppn
GE varovanje pogojev 
izvedbe OPPN /

Obstoječe stavbe se lahko v sklopu pripadajočih GE do sprejetja OPPN urejajo v skladu z merili GE tipa 
s končnico.vs. Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško-Račiško Polje (EŠD 22621) je 
potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. (OPPN 46-05: Sanacija 
Loke V)

LZ27 tm GE trško - mestne hiše 
1                             
trško-mestna hiša

Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško-Račiško Polje (EŠD 22621) in posegi na enoti 
kulturne dediščine - Domačija Loka pri Zidanem Mostu 41 (EŠD 29251) je potrebno pridobiti 
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. (OPPN 46-02: Ureditev Loke S ter OPPN 
46-03: Park dvorca Loka in prenova Z dela Loke)

LZ28 tm GE trško - mestne hiše 
1                             
trško-mestna hiša

Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Hiša Loka pri Zidanem Mostu 91 (EŠD 29057) je potrebno 
pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. (OPPN 46-02: Ureditev Loke S)

LZ29 tm GE trško - mestne hiše 
1                             
trško-mestna hiša

Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško-Račiško Polje (EŠD 22621) je potrebno pridobiti 
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.

LZ30 tm GE trško - mestne hiše 
1                             
trško-mestna hiša

Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško-Račiško Polje (EŠD 22621) je potrebno pridobiti 
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. 

LZ33 vs
GE domačije v strnjenem 
vaškem okolju

1                             
hiša na podeželju 

Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Spodnji Korenov mlin (EŠD 2291) je potrebno pridobiti 
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.

LZ34 vs
GE domačije v strnjenem 
vaškem okolju

1                             
hiša na podeželju ali 
trško mesna hiša

Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško-Račiško Polje (EŠD 22621) je potrebno pridobiti 
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. (OPPN 46-03: Park dvorca Loka in prenova 
Z dela Loke)

LZ35 x
GE s posebnim režimom 
urejanja

obstoječa stavbna 
struktura

Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško-Račiško Polje (EŠD 22621) je potrebno pridobiti 
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Prav tako je potrebno pred posegi na enoti 
kulturne dediščine - Dvorec Loka (EŠD 10185) in njenem vplivnem območju pridobiti kulturnovarstvene 
pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Pred posegi na območje kulturne dediščine kulturne 
dediščine - Park dvorca Loka (EŠD 27813) je prav tako potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in 
soglasje pristojne enote ZVKDS. V obstoječi stavbni strukturi na se ohranja obstoječa dejavnost. 
Stavbna struktura naj se ureja po merilih tipov stavb glede na namen (stanovanja v bloku, javna 
stavba). Gradnja novih pomožnih stavb ni dovoljena.   

LZ36 zdz

GE zelenih urbanih površin in 
zelenega sistema – druge 
urejene zelene površine 0

Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Domačija Loka pri Zidanem Mostu 41 (EŠD 29251) je 
potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. (OPPN 46-02: Ureditev 
Loke S)

LZ38 zsr

GE zelenih urbanih površin in 
zelenega sistema – površine 
za oddih, rekreacijo in šport 1

Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško-Račiško Polje (EŠD 22621) je potrebno pridobiti 
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. 

LZ40 zdz

GE zelenih urbanih površin in 
zelenega sistema – druge 
urejene zelene površine 0

Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Zgornji Korenov mlin (EŠD 3774) je potrebno pridobiti 
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.

LZ41 od
GE domačije v odprtem 
prostoru

1                             
hiša na podeželju

Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško-Račiško Polje (EŠD 22621) je potrebno pridobiti 
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Širitve obstoječe gradnje na odprtem 
kmetijskem prostoru, izven strnjenih vasi  niso možne. Možna je le dopolnitev obstoječih domačij s 
posamičnimi stavbami.

LZ42 vo
GE domačije v odprtem 
vaškem okolju

1                             
hiša na podeželju

Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško-Račiško Polje (EŠD 22621) je potrebno pridobiti 
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. 

LZ43 kz GE kozolca
1                                 
kozolec

Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško-Račiško Polje (EŠD 22621) je potrebno pridobiti 
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. 
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LZ44 kz GE kozolca
1                                 
kozolec

Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško-Račiško Polje (EŠD 22621) je potrebno pridobiti 
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. 

LZ47 hm
GE modernistične 
stanovanjske hiše

1                   
modernistična 
stanovanjska hiša

 (1) sekundarni kubus glavne stavbe: sekundarni kubusi so lahko nepravilne tlorisne zasnove z 
večkapno streho široki do 6,0 m, vzpostavljen na glavni fasadi - vertikalni gabarit naj ne presega E1+M;
 (2) streha osnovnega kubusa glavne stavbe: tipa dvokapna streha z naklonom 45 stopinj, lahko tudi s 
čopi; 
 (3) posebne pomožne stavbe so stavbe, ki sicer v vseh elementih odgovarjajo merilom pomožne stavbe 
po 95. členu, razen merilom umestitve na GE, odmika od glavne stavbe in velikosti; posebne pomožne 
stavbe so lahko dimenzij 6,00 x 6,00 m + 5%, visoka le E1  (ali s prilagoditvijo parcelni meji ob le tej) 
in se obvezno stikujejo z glavno stavbo;
 (4) streha posebne pomožne stavbe je lahko le tipa ravna streha;
 (5) izdaja gradbenega dovoljenja za gradnjo na posamezni GE je dopustna le na podlagi gradbenega 
dovoljenja za ureditev javnega prostora, predvidene gospodarske javne infrastrukture in priključnih 
mest posameznih GE v EUP.

LZ49 ičn

GE                                                
infrastrukturnega objekta,              
podtip : GE čistilne naprave /

V območju se uredi rastlinsko čistilno napravo brez stavb.

MA01 ppn
GE varovanje pogojev 
izvedbe OPPN /

(OPPN 50- 02: Center naselja Malkovec) Posegi na zemljišča niso dopustni, dokler je v veljavi obstoječi 
Odlok o varstvenih pasovih vodnih virov na območju občine Sevnica (Uradni list SRS, št. 43/87 in Uradni 
list RS, št. 16/91).

MA02 ičn

GE                                                
infrastrukturnega objekta,              
podtip : GE čistilne naprave

stavbe v skladu                 
z osnovnim namenom

Posegi niso dopustni, dokler je v veljavi obstoječi Odlok o varstvenih pasovih vodnih virov na območju 
občine Sevnica (Uradni list SRS, št. 43/87 in Uradni list RS, št. 16/91).

MA09 ppn
GE varovanje pogojev 
izvedbe OPPN /

(OPPN 50- 02: Center naselja Malkovec) Posegi na zemljišča niso dopustni, dokler je v veljavi obstoječi 
Odlok o varstvenih pasovih vodnih virov na območju občine Sevnica (Uradni list SRS, št. 43/87 in Uradni 
list RS, št. 16/91).

MA12 vo
GE domačije v odprtem 
vaškem okolju

1                             
hiša na podeželju

Za ohranitev obstoječe dejavnosti intenzivno pridelavo, predalavo in shranjevanje vina ter na osnovi 
grozdja izdelanih produktov ter prodaje dovoljena gradnja vinske kleti.

MA15 vo
GE domačije v odprtem 
vaškem okolju

1                             
hiša na podeželju

Na zemljišču parc. št. 3022, k. o. Malkovec, je najprej dopustna gradnja pomožne stavbe, šele nato 
gradnja glavne stavbe, oziroma je gradnja glavne stavbe dopustna sočasno z gradnjo pomožne stavbe 
in ne prej.

MA17 ppn
GE varovanje pogojev 
izvedbe OPPN /

(OPPN 50- 02: Center naselja Malkovec) Posegi na zemljišča niso dopustni, dokler je v veljavi obstoječi 
Odlok o varstvenih pasovih vodnih virov na območju občine Sevnica (Uradni list SRS, št. 43/87 in Uradni 
list RS, št. 16/91).

MD07 od
GE domačije v odprtem 
prostoru

2                             
hiši na podeželju

MD14 od
GE domačije v odprtem 
prostoru

2                             
hiši na podeželju

MP01 od
GE domačije v odprtem 
prostoru

1                             
hiša na podeželju

Gradnja novih in vzdrževanje obstoječih objektov naj se načrtuje v obsegu, da se v čim večji meri 
ohranja obstoječe drevje na zemljišču ter se vključi v krajinsko zasnovo območja. Pri izvedbi del naj se 
posamezna drevesa zaščiti pred poškodbami.

MP12 od
GE domačije v odprtem 
prostoru

1                             
hiša na podeželju

Gradnja novih in vzdrževanje obstoječih objektov naj se načrtuje v obsegu, da se v čim večji meri 
ohranja obstoječe drevje na zemljišču ter se vključi v krajinsko zasnovo območja. Pri izvedbi del naj se 
posamezna drevesa zaščiti pred poškodbami.

MP23 pjc
GE posebne javne stavbe, 
podtip: GE cerkve

obstoječa stavbna 
struktura

Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev sv. Primoža in Felicijana ( EŠD 3515) in v njenem 
vplivnem območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. 

MP24 vo
GE domačije v odprtem 
vaškem okolju

1                             
hiša na podeželju

Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Kozolec na domačiji Mrzla Planina 16 ( EŠD 29156) je 
potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. 

MP32 od
GE domačije v odprtem 
prostoru

obstoječa stavbna 
struktura

Gradnja novih objektov naj se načrtuje v odmiku od gozdnega roba vsaj za eno drevesno višino 
odraslega drevesa. Krčitev gozda ni dopustna. Obstoječe drevje na zemljišču naj se v čim večji meri 
ohrani in vključi v krajinsko zasnovo območja. Pri izvedbi del naj se posamezna drevesa zaščiti pred 
poškodbami. Osnovne reliefne značilnosti območja je treba ohraniti, zato večja poglabljanja terena in 
nasutja zemljine niso dopustna. Gradbene odpadke in odvečni izkopni material se deponira na zato 
urejenem odlagališču. Ureditev površin naj se izvede brez škarp, teras, ograj in drugih objektov za 
premoščanje višinskih razlik. Prehodi v okoliški teren naj bodo mehki in zatravljeni.

MR09 od
GE domačije v odprtem 
prostoru

1                             
hiša na podeželju

Na zemljišču 244, k. o. Kompolje, je najprej dopustna gradnja pomožne stavbe, šele nato gradnja 
glavne stavbe, oziroma je gradnja glavne stavbe dopustna sočasno z gradnjo pomožne stavbe in ne 
prej.

MR16 gp GE gospodarskega poslopja
1                             
gospodarsko poslopje

Za potrebe dejavnosti vzreje in vzgoje konj ter šole jahanja je dovoljena ob pomožnih stavbah še 
ureditev zunanjega prostora (maneže za jahanje…)  

MR18 ph
GE objekt za kratkotrajno 
nastanitev / bungalov /

V območju je dopustna postavitev šotorov, ureditev postajališča za avtodome. V primeru postavitve 
enostavnih objektov za kratkotrajno nastanitev je dopustna gradnja posameznega objekta velikosti do 
10 m2 in le na točkovnih temeljih. Sanitarije in prostor za kuhanje se zagotavlja v objektu, ki leži v EUP 
MR12.od. V čim večji meri se ohranja gozd.

Malkovec

Mrzla Planina

Mrtovec

Marendol
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MH03 vo
GE domačije v odprtem 
vaškem okolju

1                             
hiša na podeželju

Na zemljiščih parc. št. 1366/2-del in 1356/3-del, obe k.o. Bučka, je za potrebe gradnje delavnice in 
skladišča dopustna tudi dozidava zazidalne površine do 200,00 m2 pod pogojem, da se ne preseže 
določen faktor zazidanosti in zagotovi določen odmik od sosednjih zemljišč. Zaradi tehnoloških zahtev 
se obstoječi objekti z dozidavo obravnavajo kot celota in sicer kot osnovni kubus, razmerje stranic ni 
predpisano. Dovoljene so različne višine posameznih delov objektov, vendar višina objekta naj ne 
presega 12,00m od kote tal kleti do slemena. Strehe so tipa z naklonom: dvokapna, enokapna in 
večkapna z naklonom strešin 9-38 stopinj. Dovoljena je tudi izvedba ravnih streh. Strešni izzidki, čopi in 
frčade so dovoljeni. Smer slemen je SZ-JV + SV-JZ, kritina opečne in sive barve. Pri zidanih objektih naj 
bo finalna obdelava fasade v naravnih barvah in strukturah, skladni z oblikovanjem in materiali glavne 
stavbe. Oblikovanje odprtin svobodno. Zagotoviti je potrebno število parkirnih mest za zaposlene in 
stranke.

MH06 vo
GE domačije v odprtem 
vaškem okolju

1                             
hiša na podeželju

Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Hlev in kozolec pri Krnc ( EŠD 29167) je potrebno pridobiti 
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. 

MV20 od
GE domačije v odprtem 
prostoru

1                             
hiša na podeželju

Rodovitni del tal, odstranjen pri gradbenih posegih na zahodnem delu zemljišča parc. št. 495, k. o. 
Metni Vrh, se uporabi za vzpostavitev nadomestnih kmetijskih zemljišč v EUP KGV173 in za izvedbo 
zunanje ureditve novo zgrajenih objektov (npr. brežine, zelenice) v EUP MV20.
Za rodovitni del tal, odstranjen pri gradbenih posegih v EUP MV20, je treba pripraviti elaborat ravnanja 
z rodovitnim delom tal, ki ga potrdi strokovnjak kmetijske stroke – pedolog, iz katerega bo razviden 
način, čas in strokovni nadzor nad: odstranitvijo rodovitnega dela tal pri gradbenih posegih, 
skladiščenjem rodovitnega dela tal in navažanjem rodovitnega dela tal na območja vzpostavitve 
nadomestnih kmetijskih zemljišč. Pri odstranjevanju in navažanju rodovitnega dela tal je treba preprečiti 
poslabšanje strukture tal in trajne degradacije tal, v čim večji meri pa je treba ohraniti rodovitnost tal in 
količino prsti. Odstranitev, skladiščenje in navažanje rodovitnega dela tal se izvedejo pod nadzorom 
strokovnjaka kmetijske stroke – pedologa.
Pogoj za izdajo gradbenega dovoljenja na zahodnem delu zemljišča parc. št. 495, k. o. Metni Vrh, v EUP 
MV20 so odločba o uvedbi zahtevne agromelioracije oziroma soglasje ministrstva, pristojnega za 
kmetijstvo, k načrtu agromelioracijskih del za nezahtevno agromelioracijo v EUP KGV173, pravnomočna 
odločba o krčitvi gozda v kmetijske namene in potrdilo strokovnjaka kmetijske stroke - pedologa, da so 
v EUP KGV173 ustrezno izvedena pripravljalna dela za navoz rodovitnega dela tal. Pogoj za pridobitev 
uporabnega dovoljenja na zahodnem delu zemljišča parc. št. 495, k. o. Metni Vrh, v EUP MV20 sta 
potrdili strokovnjaka kmetijske stroke - pedologa, da so v EUP KGV173 vzpostavljena nadomestna 
kmetijska zemljišča, ki so po površini in kvaliteti primerljiva z zemljišči na območju gradbenih posegov v 
EUP MV20 in da so vsa dela, vezana na odstranitev, skladiščenje in navažanje rodovitnega dela tal, 
izvedena v skladu z elaboratom ravnanja z rodovitnim delom tal.

MV22 ppn
GE varovanje pogojev 
izvedbe OPPN /

Obstoječe dejavnosti in objekti se urejajo skladno z določili .vo. (OPPN 51-01: SORG Metni vrh)

MV24 vo
GE domačije v odprtem 
vaškem okolju

1                             
hiša na podeželju

Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Kozolec na domačiji Metni Vrh 4 ( EŠD 29157) je potrebno 
pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. 

MV25 odi
GE kmetije z industrijsko 
proizvodnjo

2                             
hiši na podeželju

Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Lovrenca ( EŠD 3357) in njenem vplivnem območju 
je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Novi objekti morajo 
biti locirani ob obstoječih komunikacijah in objektih (Domačiji Metni vrh 1in 2a), tako da se ohranja 
tradicionalni vzorec pozidave. Vse zunanje ureditve se morajo skladati z značilnimi elementi kulturne 
krajine.  

MV26 pjc
GE posebne javne stavbe, 
podtip: GE cerkve

obstoječa stavbna 
struktura

Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Lovrenca ( EŠD 3357) in njenem vplivnem območju 
je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. V cerkvi naj se 
morebitna obnovitvena ali urejevalna dela prilagodijo življenjskemu ciklusu netopirjev, izvajalci del naj 
se obrnejo na ZRSVN, OE Celje. Morebitno urejanje okolice cerkve naj se prilagodi tako, da se ohranja 
drevesa, sklenjene mejice, grmovje in gozd.

NG02 od
GE domačije v odprtem 
prostoru

1                             
hiša na podeželju

Na zahodni polovici enote urejanja prostora (zemljišče parc. št. 739/1 k.o. Kompolje) je dopustna 
izgradnja maneže (12712 Stavba za rejo živali) in izpust za konje.

NG07 od
GE domačije v odprtem 
prostoru

1                             
hiša na podeželju

EUP leži na območju arheološkega najdišča gradu Erkenštajn (EŠD 23527) je potrebno pred 
načrtovanjem posegov potrebno izvesti predhodne arheološke raziskave. Pred posegi na enoti kulturne 
dediščine - Grad Erkenštajn ( EŠD 23527) in njenem vplivnem območju je potrebno pridobiti 
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Širitev pozidave v območje arheološkega 
najdišča ni sprejemljiva.

OK24 pjc
GE posebne javne stavbe, 
podtip: GE cerkve

obstoječa stavbna 
struktura

Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Lovrenca ( EŠD 3311) in njenem vplivnem območju 
je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. V neposredni bližini 
enote kulturne dediščine naj se zagotovi zadosten odmik od le te. Morebitna obnovitvena ali urejevalna 
dela v cerkvi naj se prilagodijo življenskemu ciklusu netopirjev, v kolikor se ugotovi prisotnost 
netopirjev. Izvajalci del naj se obrnejo na ZRSVN, OE Celje. Gradnja v neposredni bližini cerkve ni 
sprejemljiva.

OK65 zdz

GE zelenih urbanih površin in 
zelenega sistema – druge 
zelene površine 0

Izdelati je treba skupne strokovne podlage za celovito urejanje območja treh EUP OK65, OK66 in OK67. 
Prostor okoli ribnikov se nameni ureditvam zelenih površin. Na priobalnem zemljišču ribnikov se 
ohranjata nepozidanost in javna dostopnost. Načrtovane stavbe na območju morajo imeti zagotovljen 
dotop do javne prometnice. V smeri sever-jug je treba zagotoviti peš povezave med ribniki in zelenimi 
površinami v EUP OK65 ter ribnikom severno od EUP OK67. V EUP OK67 je ob gradnji počitniških hiš 
dopusten tudi razvoj gostinske in druge turistične ponudbe.

OK66 vo
GE domačije v odprtem 
vaškem okolju

1                             
hiša na podeželju

Izdelati je treba skupne strokovne podlage za celovito urejanje območja treh EUP OK65, OK66 in OK67. 
Prostor okoli ribnikov se nameni ureditvam zelenih površin. Na priobalnem zemljišču ribnikov se 
ohranjata nepozidanost in javna dostopnost. Načrtovane stavbe na območju morajo imeti zagotovljen 
dotop do javne prometnice. V smeri sever-jug je treba zagotoviti peš povezave med ribniki in zelenimi 
površinami v EUP OK65 ter ribnikom severno od EUP OK67. V EUP OK67 je ob gradnji počitniških hiš 
dopusten tudi razvoj gostinske in druge turistične ponudbe.

OK67 ph
GE objekt za kratkotrajno 
nastanitev / bungalov

1                             
objekt za kratkotrajno 
nastanitev / bungalov

Izdelati je treba skupne strokovne podlage za celovito urejanje območja treh EUP OK65, OK66 in OK67. 
Prostor okoli ribnikov se nameni ureditvam zelenih površin. Na priobalnem zemljišču ribnikov se 
ohranjata nepozidanost in javna dostopnost. Načrtovane stavbe na območju morajo imeti zagotovljen 
dotop do javne prometnice. V smeri sever-jug je treba zagotoviti peš povezave med ribniki in zelenimi 
površinami v EUP OK65 ter ribnikom severno od EUP OK67. V EUP OK67 je ob gradnji počitniških hiš 
dopusten tudi razvoj gostinske in druge turistične ponudbe.

Metni Vrh

Novi Grad

Okroglice

Mala Hubajnica
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OR29 jpp

GE                                                
javnega prostora,              
podtip : GE javnega 
parkirišča 1

Dovoljena vzpostavitev servisnega platoja parkirišča za kamione s spremljevalnim objektom. 

OR31 vo
GE domačije v odprtem 
vaškem okolju

1                             
hiša na podeželju

Dopustna je ureditev parkirišča za tovorna vozila ter gradnja le pomožne stavbe (spremljajoči objekt za 
obrtno in storitveno dejavnost) brez glavne stanovanjske stavbe. Pomožna stavba ima v tem primeru 
vlogo glavne stavbe, oblikuje pa se v skladu s pogoji oblikovanja za pomožne stavbe (3.4.3.7).

OR32 jpp

GE                                                
javnega prostora,              
podtip : GE javnega 
parkirišča 1

Dovoljena je vzpostavitev servisnega platoja parkirišča za kamione s spremljevalnimi objekti (garaža in 
skladišča).

OP03 pjc
GE posebne javne stavbe, 
podtip: GE cerkve

obstoječa stavbna 
struktura

Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev sv. Primoža in Felicijana (EŠD 2432) in njenem 
vplivnem območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. V 
cerkvi naj se morebitna obnovitvena ali urejevalna dela prilagodijo življenjskemu ciklusu netopirjev, 
izvajalci del naj se obrnejo na ZRSVN, OE Celje. Morebitno urejanje okolice cerkve naj se prilagodi tako, 
da se ohranja drevesa, sklenjene mejice, grmovje in gozd. Gradnja v neposredni bližini cerkve ni 
sprejemljiva.

OP05 od
GE domačije v odprtem 
prostoru

2                             
hiši na podeželju

OH01 vs
GE domačije v strnjenem 
vaškem okolju

1                             
hiša na podeželju ali 
trško-mestna hiša

OH02 hm
GE modernistične 
stanovanjske hiše

1                   
modernistična 
stanovanjska hiša

Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Pišotekov kozolec (EŠD 28758) je potebno pridobiti 
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.

OH15 vs
GE domačije v strnjenem 
vaškem okolju

1                             
hiša na podeželju ali 
trško-mestna hiša

OH17 zdz

GE zelenih urbanih površin in 
zelenega sistema – druge 
zelene površine 0

Raba prostora in izvajanje dejavnosti naj v čim večji možni meri zagotavlja ohranjanje ugodnih 
življenjskih pogojev vrst in habitatnih tipov vezanih na vodno in obvodno okolje, zlasti dvoživk (hribski 
urh, zelena rega, pupek). Ohranjajo se površine z brežinami postopnega prehoda kopnega v vodo 
(neutrjene brežine z majhnim naklonom)in zalednimi površinami zaraščenimi z obvodno vegetacijo 
enoletnic, redkim grmovjem ali manjšimi drevesi. Pri tem se načrtujejo vsi možni tehnični ukrepi za 
zmanjšanje vpliva na pristojne rastlinske in živalske vrste in integracijo v širšo krajino z zasaditvijo 
obvodnega rastja. K načrtovani prostorski ureditvi podajo usmeritve in mnenja pristojni državni nosilci 
urejanja prostora za področja varstva narave, krajine in voda. Na območjih ureditve nadomestnih 
habitatov in tihih območjih se kmetijska obdelava zemljišč izvaja skladno z varstvenimi usmeritvami 
podanimi v načrtih vzdrževalnih del za ta območja. V delu območja, ki spada v razred preostale 
poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in 
posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in 
morja (Ur. l. RS, št. 89/08 in 49/20).

OH22 ppn
GE varovanje pogojev 
izvedbe OPPN /

(OPPN-56-01: Rekreacijski park ob Savi – Orehovo);  Pred pripravo OPPN se pridobi ugotovitve iz 
monitoringa izvedenega in načrtovanega na podlagi DPN za HE Boštanj za območje nadomestnega 
habitata in bližnje sosednje površine, v času obratovanja HE Boštanj. Ugotovitve se upošteva pri 
opredelitvi dopustne rabe in posegov in za načrtovanje morebitnih dodatnih ukrepov za zagotavljanje 
funkcij nadomestnega habitata ter športno rekreacijsko rabo na območju urejanja, ki vključuje del 
habitata.  Na območju nadomestnega habitata je potrebno izvesti ukrepe , ki so bili predlagani v okviru 
presoje vplivov na okolje za varstvo posameznih živalskih vrst, zlasti dvoživk (hribski urh, zelena rega, 
pupek). 
Z OPPN se na delu območja uredijo oziroma ohranijo površine z brežinami postopnega prehoda 
kopnega v vodo (neutrjene brežine z majhnim naklonom)in zalednimi površinami zaraščenimi z obvodno 
vegetacijo enoletnic, redkim grmovjem ali manjšimi drevesi.                                                                   
Dopusti se ureditve za namene športnega ribolova, vključno z ureditvijo postajališča za avtodome in 
šotorišč na območju s PNRP BT. Pri izvajanju posegov v povezavi z  dejavnosti na območju zelenih 
površin, naj se izvedejo vsi možni tehnični ukrepi, da bo vpliv na prisotne rastlinske in živalske vrste čim 
manjši. Primerna je tudi ponovna zasaditev obvodnega pasu. Ureditev športno - rekreativne vsebine naj 
bo oblikovno integrirana v razvijajoč se koncept vzdolž Save v tem odseku. Dovoljena je gradnja 
pristana - čolnarne po splošnih merilih pomožne stavbe. Čolnarna mora biti javno dostopna. Postavitev 
je možna le s soglasjem upravljavca vode in koncesijo občine. Občina določi plovni režim s posebnim 
predpisom v skladu z Zakonom o plovbi po celinskih vodah (Ur. l. RS, št. 30/02). K načrtovani prostorski 
ureditvi podajo usmeritve in mnenja pristojni državni nosilci urejanja prostora za področja varstva 
narave, krajine in voda.

OH24 zdz

GE zelenih urbanih površin in 
zelenega sistema – druge 
zelene površine 0

Raba prostora in izvajanje dejavnosti naj v čim večji možni meri zagotavlja ohranjanje ugodnih 
življenjskih pogojev vrst in habitatnih tipov vezanih na vodno in obvodno okolje, zlasti dvoživk (hribski 
urh, zelena rega, pupek). Ohranjajo se površine z brežinami postopnega prehoda kopnega v vodo 
(neutrjene brežine z majhnim naklonom)in zalednimi površinami zaraščenimi z obvodno vegetacijo 
enoletnic, redkim grmovjem ali manjšimi drevesi. Pri tem se načrtujejo vsi možni tehnični ukrepi za 
zmanjšanje vpliva na pristojne rastlinske in živalske vrste in integracijo v širšo krajino z zasaditvijo 
obvodnega rastja. K načrtovani prostorski ureditvi podajo usmeritve in mnenja pristojni državni nosilci 
urejanja prostora za področja varstva narave, krajine in voda. Na območjih ureditve nadomestnih 
habitatov in tihih območjih se kmetijska obdelava zemljišč izvaja skladno z varstvenimi usmeritvami 
podanimi v načrtih vzdrževalnih del za ta območja.V delu območja, ki spada v razred preostale poplavne 
nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v 
prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. 
RS, št. 89/08 in 49/20).

OT77 DPA
Veljajo določila iz Uredbe o državnem lokacijskem načrtu za daljnovod 2x400 Kv Beričevo-Krško Ur.l. RS 
5/06

OT78 DPA
Veljajo določila iz Uredbe o državnem lokacijskem načrtu za daljnovod 2x400 Kv Beričevo-Krško Ur.l. RS 
5/06

PO03 od
GE domačije v odprtem 
prostoru

1                             
hiša na podeželju

Na zemljišču 1187, k. o. Podboršt, je najprej dopustna gradnja pomožne stavbe, šele nato gradnja 
glavne stavbe, oziroma je gradnja glavne stavbe dopustna sočasno z gradnjo pomožne stavbe in ne 
prej.

Orešje nad Sevnico

Osredek pri Krmelju

Orehovo

Otavnik

Podboršt
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PC06 vo
GE domačije v odprtem 
vaškem okolju

1                             
hiša na podeželju

 V potok Sevnicna in obvodni pas vključno z vegetacijo se ne posega. Odpadne vode iz objektov se 
odvajajo v vodotesne greznice ali kanalizacijski sistem. V primeru gradnje se odvečni gradbeni material 
in odpadki ne odlagajo znotraj ureditvenega območja, temveč nekje izven, na urejenem odlagališču. 
Obstoječe drevje znotraj ureditvenega območja se v večji meri ohrani.

PC10 vo
GE domačije v odprtem 
vaškem okolju

1                             
hiša na podeželju

 V potok Sevnicna in obvodni pas vključno z vegetacijo se ne posega. Odpadne vode iz objektov se 
odvajajo v vodotesne greznice ali kanalizacijski sistem. V primeru gradnje se odvečni gradbeni material 
in odpadki ne odlagajo znotraj ureditvenega območja, temveč nekje izven, na urejenem odlagališču. 
Obstoječe drevje znotraj ureditvenega območja se v večji meri ohrani.

PC18 pjc
GE domačije v odprtem 
prostoru

1                             
hiša na podeželju

Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev sv. Naše ljube Gospe (EŠD 3517) je potrebno pridobiti 
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. V cerkvi naj se morebitna obnovitvena ali 
urejevalna dela prilagodijo življenjskemu ciklusu netopirjev, izvajalci del naj se obrnejo na ZRSVN, OE 
Celje. Morebitno urejanje okolice cerkve naj se prilagodi tako, da se ohranja drevesa, sklenjene mejice, 
grmovje in gozd.

PC21 od
GE domačije v odprtem 
prostoru

1                             
hiša na podeželju

Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Šola (EŠD 29151) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene 
pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.

PC24 vo
GE domačije v odprtem 
vaškem okolju

1                             
hiša na podeželju

Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Kunškov kozolec (EŠD 29152) je potrebno pridobiti 
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.

PC26 gp GE gospodarskega poslopja
obstoječa stavbna 
struktura Vzdrževanje obstoječih objektov in okolice naj se izvaja v obsegu in na način, da se varuje gozdni rob.

PD24 vo
GE domačije v odprtem 
vaškem okolju

1                             
hiša na podeželju

Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Kozolec na domačiji Podgorica 23 (EŠD 29153) je potrebno 
pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.

PD28 zsr

GE zelenih urbanih površin in 
zelenega sistema – površine 
za oddih, rekreacijo in šport 0

Dovoljene so le dejavnosti, ki zagotavljajo ohranitev habitatnih tipov in habitatov zavarovanih vrst. 
Gradnja stavb in drugih objektov ni dovoljena. Posegi v geomorfologijo površja in spreminjanje 
vegetacijskega pokrova niso dopustni. 

PD29 zsr

GE zelenih urbanih površin in 
zelenega sistema – površine 
za oddih, rekreacijo in šport 0

Dovoljene so le dejavnosti, ki zagotavljajo ohranitev habitatnih tipov in habitatov zavarovanih vrst. 
Gradnja stavb in drugih objektov ni dovoljena. Posegi v geomorfologijo površja in spreminjanje 
vegetacijskega pokrova niso dopustni. 

PD32 jsg

GE                                                 
javne stavbe,                         
podtip : GE javne stavbe v 
gozdu

obstoječa stavbna 
struktura (3) 

Dopustna je odstranitev obstoječe in novogradnja nove nastanitvene stavbe (depandanse) v skladu z 
GE .jsg na zemljiščih parc. št. 5/18, 5/25, 5/33, 5/34 in 1350, vse k.o. Podgorje. V sklopu novogradnje 
depandanse je dopustna tudi gradnja nove horizontalne povezava s Tončkovim domom v nivoju prvega 
nadstropja in ureditev okolice objekta z zunanjimi dostopnimi in zelenimi površinami. Zunanje ureditve 
in oblikovanje stavb naj bo oblikovno usklajeno in prilagojeno vlogi GE. Obstoječi glavni stavbi Tončkov 
dom in Jurčkova koča naj se ohranjata - ob prenovi je potrebno ohraniti obstoječ višinski gabarit 
(E2+M). Za obstoječo glavno stavbo Tončkov dom je dopustna tudi izvedba zimskega vrta (preureditev 
obstoječega lesenega nadstreška), ureditev podstrešja ter združitev - povečava frčad. Gradnja drugih 
stavb in drugih objektov ni dopustna. 
Oblikovanje stavb in zunanje ureditve naj zagotavlja integracijo sklopa v naravni prostor vplivnega 
območja. Dovoljene so le dejavnosti, ki zagotavljajo ohranitev habitatnih tipov in habitatov zavarovanih 
vrst. Posegi v geomorfologijo površja in spreminjanje vegetacijskega pokrova niso dopustni. 

PD33 zsr

GE zelenih urbanih površin in 
zelenega sistema – površine 
za oddih, rekreacijo in šport 1

Gradnja stavb in objektov, ob eni pomožni stavbi za potrebe info centra, ni dovoljena, razen:
- tematskih in drugih pohodnih, planinskih poti, trim stez ter jahalnih stez z informativnimi tablami, 
športnimi rekviziti- orodji in eno manežo v velikosti do 20 x 40 m,
– razglednega stolpa do višine 12 m od terena,
- razgledišča višine do 4 m nad terenom,
- piknik prostora na način, da se ohrani travnata površina in kjer ni dopustna uporaba ognja,
- prenova/ nadomestitev obstoječe vlečnice,
- konstrukcija za adrenalinski spust višine do 6 m nad terenom, konstrukcija se locira na območje 
obstoječega smučišča ter čim bližje vlečnici.
- postavitev pomožnih nezahtevnih objektov v skladu s pogoji iz uredbe, ki določa razvrščanje objektov 
glede na zahtevnost, namenjeni sezonski turistični ponudbi ali prireditvam,
- pomožnih enostavnih objektov v skladu s pogoji iz uredbe, ki določa razvrščanje objektov glede na 
zahtevnost: pomožni žičniški objekti, nizkonapetostno distribucijsko elektroenergetsko omrežje, pomožni 
komunalni objekti, začasni sezonski odprti gostinski vrt (za čas prireditev), začasna tribuna za gledalce 
(za čas prireditev), vadbeni objekti namenjeni športu in rekreaciji na odprtem.
Ob tem so dopustne le dejavnosti, ki zagotavljajo ohranitev habitatnih tipov in habitatov zavarovanih 
vrst. Posegi v geomorfologijo površja in spreminjanje vegetacijskega pokrova niso dopustni.
Razgledni stolp in razgledišče sta v tej EUP dopustna le v primeru, če se razgledišče ne zgradi v EUP 
PD38 na novozgrajenem radarskem stolpu. 
Neposredno zahodno ob temeljih starega odstranjenega stolpa in v bližini obstoječe brunarice je na 
zemljišču parc. št. 5/20, k. o. Podgorje, dopustna postavitev novega antenskega stolpa (infrastruktura 
za radiokomunikacije), višine do 17 m. Stolp je namenjen postavitvi radioamaterskih radijskih anten, 
potrebnih za delovanje radioamaterskih radijskih postaj. Dopustna je tudi namestitev spletnih kamer. 
Vse dovoze in prenose materiala za gradnjo se izvede po obstoječih poteh. Morebitne poškodbe na 
zemljini zaradi vožnje z delovnimi stroji se po zaključku gradnje sanira na način, da se omogoči ponovni 
naravni razvoj vegetacije. Dopustno je temeljenje novega stolpa z betonskim temeljem, ki se ga po 
gradnji zasuje in zatravi, da ne bo vidno izpostavljen.

PD34 zsr

GE zelenih urbanih površin in 
zelenega sistema – površine 
za oddih, rekreacijo in šport 0

Dopustne so le dejavnosti, ki zagotavljajo ohranitev habitatnih tipov in habitatov zavarovanih vrst. 
Gradnja stavb in drugih objektov ni dovoljena. Posegi v geomorfologijo površja in spreminjanje 
vegetacijskega pokrova niso dopustni.

PD35 jpp
GE javnega prostora, podtip: 
javnega parkirišča 0

Parkirne površine naj bodo utrjene in finalizirane le v makadamski izvedbi. Dopustna je ureditev 
počivališča za avtodome.

PD36 zsr

GE zelenih urbanih površin in 
zelenega sistema – površine 
za oddih, rekreacijo in šport 
(površine za počivališča 
avtodomov) 1

Dopustna je ureditev šotorišča ter postavitev stalnih montažnih sanitarnih enot.

Podgorje ob Sevnični

Podgorica
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PD37 jsm
GE javne stavbe- podtip 
modernistične 

1 javna modernistična 
(športna dvorana)

Območje in objekti so namenjeni le športno-rekreativnim vsebinam.  Ob objektih odprtih igrišč 
(odbojka, badminton, balinišče…) je na območju obstoječega rokometnega igrišča dovoljeno pokritje le 
tega oziroma gradnja glavne stavbe (športne dvorane). Oblikovanje fasadne lupine naj bo podrejeno 
ambientalno prostorskim razmerjem- intergraciji v naravnega okolja vplivnega območja. Glavna fasada 
naj bo oblikovana na zahodni strani. FZ je lahko največ 0,7. 

Območje obstoječe posebne javne stavbe- kapelica naj se ureja s skladu z merila tipa 
GE pjo- GE obeležij, spomenikov in kapelic. 

Sicer so dopustne le dejavnosti, ki zagotavljajo ohranitev habitatnih tipov in habitatov zavarovanih vrst. 
Gradnja drugih stavb ni dopustna. Posegi v geomorfologijo površja in spreminjanje vegetacijskega 
pokrova niso dopustni. 

PD38 x
GE s posebnim režimom 
urejanja

obstoječa stavbna 
struktura

Obstoječa stavba, meteorološka postaja in radarski center Lisca, naj se ohranja in vzdržuje pod pogoji 
pristojnega soglasjedajalca. Dopustna je odstranitev in novogradnja radarskega stolpa z razglediščem 
pod pogoji pristojnega soglasjedajalca. Novih stavb ni dovoljeno graditi. 

PD39 ph
GE objekt za kratkotrajno 
nastanitev / bungalov /

Za območje je treba izdelati strokovne podlage za celovito urbanistično, arhitekturno in krajinsko 
arhitekturno rešitev območja. Območje naj skupaj z območjema PD37.jsm in PD32.jsg tvori 
funkcionalno in oblikovno zaključeno celoto. Na dveh obstoječih, legalno zgrajenih objektih, so 
dopustna dela za vzdrževanje in rekonstrukcijo ter odstranitev objektov, gradnja novega objekta na 
mestu obstoječega objekta, ki mora biti enake namembnosti ter zgrajen v enakih gabaritih. Gradnja 
dodatnih novih objektov za nastanitev ni dopustna. Prav tako ni dopustna gradnja novih pomožnih 
stavb ter drugih nezahtevnih in enostavnih objektov.

PT02 od
GE domačije v odprtem 
prostoru

1                             
hiša na podeželju

Na območju kulturne dediščine - Gomilno grobišče Zadob (EŠD 14747) je potrebno pred načrtovanjem 
posegov potrebno izvesti predhodne arheološke raziskave. Pred posegi na območju kulturne dediščine 
je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. V delu območja, ki 
sega v arheološko najdišče, kakršnakoli gradnja ni sprejemljiva.

PT05 vo
GE domačije v odprtem 
vaškem okolju

1                             
hiša na podeželju

Pred posegi na enotah kulturne dediščine - Kašča na domačiji Polje pri Tržišču 2 (EŠD 29149) in Hiša 
Polje pri Tržišču 3 (EŠD 29150) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne 
enote ZVKDS.

PI02 vo
GE domačije v odprtem 
prostoru

1                             
hiša na podeželju

Pred posegi na enotah kulturne dediščine - Kozolec na domačiji Pijavice 1 (EŠD 29154) in Hiša Pijavice 
1 (EŠD 29155) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. 
Gradnja in ostale ureditve okolice objektov se izvaja izven obvodnega pasu z obvodno vegetacijo. 
Odpadne vode iz objektov se odvajajo v vodotesne greznice ali kanalizacijski sistem. V primeru gradnje 
se odvečni gradbeni material in odpadki ne odlagajo znotraj območja Nature oz. EPO. 

PI03 jzp
GE javne stavbe, podtip: GE 
žlezniške postaje

1 klasična javna stavba 
ali paviljonska stavba

PV01 vo
GE domačije v odprtem 
vaškem okolju

1                             
hiša na podeželju

Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev sv. Jakoba (EŠD 2616) in njenem vplivnem območju je 
potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Ohraniti je potrebno 
prostorski koncept, pojavnost in poglede na območje.

PV02 pjc

GE                                                
posebne javne stavbe,                           
podtip : GE cerkve

obstoječa stavbna 
struktura

Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev sv. Jakoba (EŠD 2616) in njenem vplivnem območju je 
potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Ohraniti je potrebno 
prostorski koncept, pojavnost in poglede na območje.

PV04 od
GE domačije v odprtem 
prostoru

1                             
hiša na podeželju

Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev sv. Jakoba (EŠD 2616) in njenem vplivnem območju je 
potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Ohraniti je potrebno 
prostorski koncept, pojavnost in poglede na območje.

PE06 od
GE domačije v odprtem 
prostoru

2                             
hiši na podeželju

PE09 od
GE domačije v odprtem 
prostoru

2                             
hiši na podeželju

PE17 odi
GE kmetije z industrijsko 
proizvodnjo

2                             
hiši na podeželju

PE23 pjc
GE posebne javne stavbe, 
podtip: GE cerkve

obstoječa stavbna 
struktura

Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev sv. Marjete (EŠD 3351) je potrebno pridobiti 
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.

PH11 od
GE domačije v odprtem 
prostoru

1                             
hiša na podeželju

Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Kozolec Podvrh 24 (EŠD 9292), je potrebno pridobiti 
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.

PH13 od
GE domačije v odprtem 
prostoru

1                             
hiša na podeželju

Pred posegi na enoti kulturne dediščine, Koča Podvrh 56 (EŠD 27069), je potrebno pridobiti 
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.

PH18 od
GE domačije v odprtem 
prostoru

1                             
hiša na podeželju

Pred posegi na enoti kulturne dediščine, Zidanica Podvrh 42 (EŠD 29588), je potrebno pridobiti 
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.

PH36 z
GE zidanice, podtip: GE 
zidanice

1                             
zidanica

Pred posegi na enoti kulturne dediščine, Vinski hram Podvrh 54 (EŠD 241259), je potrebno pridobiti 
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.

PH37 z
GE zidanice, podtip: GE 
zidanice

1                             
zidanica

Pred posegi na enoti kulturne dediščine, Vinski hram Podvrh 52 (EŠD 241258), je potrebno pridobiti 
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.

PH51 vo
GE domačije v odprtem 
vaškem okolju

1                             
hiša na podeželju

Pred posegi na enoti kulturne dediščine -  Stebrno znamenje (EŠD 29619), je potrebno pridobiti 
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.

PB09 od
GE domačije v odprtem 
prostoru

2                             
hiši na podeželju

PB71 pjc
GE posebne javne stavbe, 
podtip: GE cerkve

obstoječa stavbna 
struktura

Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Vseh Svetnikov (EŠD 2900) in njenem vplivnem 
območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Gradnja v 
neposredni bližini cerkve ni sprejemljiva.

PB81 od
GE domačije v odprtem 
prostoru

1                             
hiša na podeželju Dopustna je gradnja ene stanovanjske hiše.

Polje pri Tržišču

Pijavice

Pavla vas

Pečje

Podvrh

Poklek nad Blanco
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PR02 z
GE zidanice, podtip: GE 
zidanice

1                             
zidanica

Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Gomila Zajček (EŠD 14748) je potrebno izvesti arheološke 
raziskave in pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Morebitna širitev 
gradnje v območje varovane gomile ni sprejemljiva.

PR29 vo
GE domačije v odprtem 
vaškem okolju

1                             
hiša na podeželju

Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Kozolec na domačiji Preska 8 (EŠD 29147) je potrebno 
pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.

PL31 vo
GE domačije v odprtem 
vaškem okolju

1                             
hiša na podeželju

Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Kašča na domačiji Prešna Loka 24 (EŠD 29146) je potrebno 
pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.

PL32 vo
GE domačije v odprtem 
vaškem okolju

1                             
hiša na podeželju

Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Kozolec na domačiji Prešna Loka 2 (EŠD 29145) je potrebno 
pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.

PZ01 vo
GE domačije v odprtem 
vaškem okolju

1                             
hiša na podeželju

Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Primoža (EŠD 2362) in njenem vplivnem območju 
je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Ohraniti je potrebno 
prostorski koncept, pojavnost in poglede na območje. Novi objekti morajo biti locirani ob obstoječih 
komunikacijah in objekti tako, da se ohranja tradicionalni vzorec pozidave in kvalitetne vedute na 
cerkev. Prav tako je pred posegi na enoti kulturne dediščine - Kozolec na domačiji Primož 3 (EŠD 
29143) potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.

PZ02 jgd
GE javne stavbe, podtip: GE 
gasilnega doma

1                             
klasična javna stavba

PZ03 pjc
GE posebne javne stavbe, 
podtip: GE cerkve

obstoječa stavbna 
struktura

Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Primoža (EŠD 2362) in njenem vplivnem območju 
je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Ohraniti je potrebno 
prostorski koncept, pojavnost in poglede na območje. Novi objekti morajo biti locirani ob obstoječih 
komunikacijah in objekti tako, da se ohranja tradicionalni vzorec pozidave in kvalitetne vedute na 
cerkev.

PS02 od
GE domačije v odprtem 
prostoru

2                             
hiši na podeželju

PS08 vo
GE domačije v odprtem 
vaškem okolju

1                             
hiša na podeželju

Pred posegi na enoti kulturne dediščine -Hiša Ponikve pri Studencu 23 (EŠD 29148) je potrebno 
pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.

PS11 gs GE gospodarske stavbe
1                             
gospodarska stavba 

PS12 ido

GE                                                
infrastrukturnega objekta,              
podtip : GE deponije za 
odpadke

stavbe v skladu                 
z osnovnim namenom

Deponija za naravne (lesne) odpadke. 

RD17 od
GE domačije v odprtem 
prostoru

1                             
hiša na podeželju

Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Fabijana in Boštjana (EŠD 3116) in njenem 
vplivnem območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. 

RD22 od
GE domačije v odprtem 
prostoru

1                             
hiša na podeželju

Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Fabijana in Boštjana (EŠD 3116) in njenem 
vplivnem območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. 
Možna je širitev obstoječe domačije, s predhodno pridobitvijo kulturnovarstvenih pogojev in soglasja.

RD23 pjc
GE posebne javne stavbe, 
podtip: GE cerkve

obstoječa stavbna 
struktura

Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Fabijana in Boštjana (EŠD 3116) in njenem 
vplivnem območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. 

RD33 od
GE domačije v odprtem 
prostoru

1                             
hiša na podeželju Ohranjati je potrebno kontinuteto poselitvenega in obdelovalnega vzorca ter krajinskega merila. 

RN01 gs GE gospodarske stavbe
1                             
gospodarska stavba 

Dopustne so tudi stavbe 12112 Gostilne, restavracije in točilnice. Izvorna stavbna struktura Tariškega 
gradu ( EŠD 17317) v sklopu obstoječe GE tipa .gs ureja in ohranja v skladu z merili pristojnega 
soglasodajalca ZVKDS. Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Tariški grad (EŠD 17317) je potrebno 
pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Obstoječe stanovanjske stavbe so 
lahko le vzdržujejo. Ker gre za pretežno še nepozidano območje ob reki Savi, ki se nahaja v vizurah na 
Tariški dvorec in ker je kulturni dediščini potrebno ohranjati prostorski kontekst in njeno vlogo v širšem 
prostoru naj se  tlorisni in višinski gabariti objektov in njihovo oblikovanje prilagodijo značaju in merilu 
širšega prostora. Območje okoli načrtovanih objektov naj se v čim večji meri zasadi z avtohtonimi 
listopadnimi drevesi in tako vsaj delno omili negativni vizualni stik med načrtovanimi objekti, dvorcem in 
širšim obrečnim prostorom.
 V delu območja, ki spada v razred preostale poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih 
in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z 
njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08 in 49/20).

RN02 tm
GE                                        
trško- meste hiše

1                              
trško mestna hiša

V delu območja, ki spada v razred preostale poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih 
in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z 
njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08 in 49/20).

RN04 jsp

GE                                                 
javne stavbe,                         
podtip : GE paviljonske 
stavbe

1                     
paviljonska stavba

Velikostni red GE je lahko tudi večji od 5000,0 m2. Objekti so lahko v celoti namenjeni terciarnim 
dejavnostim. V delu območja, ki spada v razred preostale poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po 
Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih 
zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08 in 49/20).
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RN05 od
GE domačije v odprtem 
prostoru

1                             
hiša na podeželju

Dopustna je umestitev naprav za energetsko izkoriščanje vode pod pogoji predhodne pridobitve 
dovoljenj za rabo vode (elektrarna, mlin, žaga). S prostorsko ureditvijo obstoječe enote v ta namen in z 
izvajanjem dejavnosti se ne sme spreminjati obstoječega režima pretoka voda in  prizadeti vodnega 
živalskega in rastlinskega sveta. Odvzem vode za energetsko izkoriščanje je možen le na lokacijah 
obstoječih jezov, pregrad, drč na način, da se vode ne premešča in kanalizira na dlaljših razdaljah do 
strojnic. Možna je raba vode na način, da se vodo spelje neposredno v podslapje objekta za zajem vode 
in pod pogojem, da se za vodne organizme  zagotovi prehodnost objektov za zajem vode. Morebitne 
rekonstrukcije objektov za zajem vode morajo vključevati ukrepe za zagotavljanje prehodnosti vodnih 
organizmov. Njihovo delovanje pa mora zagotavljati nemoteno selitev in prerazporejanje vodnih 
organizmov v vodotoku, predvsem v času selitve na drst in v času drsti.  Gradnjo objektov za  
energetsko rabo vode se načrtuje pod pogoji in ob soglasju pristojne enote ZRSVN. Del območja, ki 
sega v območje poplavnih voda naj se ureja v skladu z merili za poplavna območja - srednja poplavna 
nevarnost ter preostala poplavna nevarnost. (Uredba o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in 
posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in 
morja (Ur. l. RS, št. 89/08 in 49/20). Na območju poselitve ob vodotoku Mirna je z OPN na lokacijah 
obstoječih mlinov oziroma žag predvidena dopustitev umestitve naprav za energetsko izkoriščanje vode 
pod pogoji predhodne pridobitve dovoljenj za rabo vode (elektrarna, mlin, žaga). S prostorsko ureditvijo 
obstoječe enote v ta namen in z izvajanjem dejavnosti naj se ne spreminja obstoječega režima pretoka 
voda in ne sme se prizadeti vodnega živalskega in rastlinskega sveta. Odvzem vode za energetsko 
izkoriščanje je možen le na lokacijah obstoječih jezov, pregrad, drč na način, da se vode ne premešča in 
kanalizira na daljših razdaljah do strojnic. Možna je raba vode na način, da se vodo spelje neposredno v 
podslapje objekta za zajem vode in pod pogojem, da se za vodne organizme  zagotovi prehodnost 
objektov za zajem vode. Morebitne rekonstrukcije objektov za zajem vode morajo vključevati ukrepe za 
zagotavljanje prehodnosti vodnih organizmov. Njihovo delovanje pa mora zagotavljati nemoteno selitev 
in prerazporejanje vodnih organizmov v vodotoku, predvsem v času selitve na drst in v času drsti.  
Gradnjo objektov za energetsko rabo vode se načrtuje pod pogoji in ob soglasju pristojne enote ZRSVN. 
Možnost rabe vode na teh lokacijah naj se ponovno preveri.

RN07 ppn
GE varovanje pogojev 
izvedbe OPPN /

Vsi posegi v vplivnem območju Tariškega dvorca (EŠD 17317) morajo biti podrejeni prostorskemu 
konceptu, pojavnost in vlogi kulturne dediščine v širšem prostoru. Tlorisni, višinski gabariti ter 
oblikovanje stavb naj se prilagodi značaju širšega prostora. Z avtohtonimi listopadnimi drevesi naj se 
omilijo morebitni negativni vizualni stiki med novogradnjami, dvorcem in širšim obrečnim prostorom. 
(OPPN 76-02: PC Radna). V delu območja, ki spada v razred preostale poplavne nevarnosti, veljajo 
omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, 
ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08 in 
49/20).

RN08 vo
GE domačije v odprtem 
vaškem okolju

1                             
hiša na podeželju

V delu območja, ki spada v razred preostale poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih 
in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z 
njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08 in 49/20).

RN09 vs
GE domačije v strnjenem 
vaškem okolju

1                             
hiša na podeželju 

V delu območja, ki spada v razred preostale poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih 
in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z 
njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08 in 49/20).

RN13 jsm

GE                                                
javne stavbe,                           
podtip : GE modernistične 
javne stavbe

1                           
modernistična javna 
stavba

Dopustna je tudi gradnja hotela oziroma motela ter ureditev postajališča za avtodome. Gradnja novih 
objektov in ureditve okolice naj se načrtuje v čim večji oddaljenosti od brežine Mirne. Vzdolž brežin, kjer 
je bila odstranjena obrežna grmovna in drevesna vegetacija, se z zasaditvami rastišču primernih 
avtohtonih grmovnih in drevesnih vrst vzpostavi zveznost in pestra višinska strukturiranost obrežne 
vegetacije ter s tem razmeji vodni prostor od stavbnega zemljišča. Območja naj se ne ograjuje. 
Odlaganje kakršnega koli materiala v strugo in na bregove vodotoka naj se ne izvaja. Morfologija 
brežine in dna struge Mirne se ne spreminja z izgradnjo novih dostopov do vode. Ureditve na območju 
naj ne omejujejo dostopa do vode. Za ureditev zelenih površin naj se uporabijo avtohtone vrste trav, 
grmovnic in drevja, pri zasaditvi pa naj se upošteva naravni izgled in ne linijska parkovna zasaditev. Pri 
ureditvah območja se izvaja ukrepe za preprečitev razširjanja tujerodnih invazivnih rastlinskih vrst. 
Ureditev površin naj se izvede brez škarp, teras, ograj in drugih objektov za premoščanje višinskih 
razlik. Osvetljena naj bo le okolica objektov. Osvetljevanje naj se uredi tako, daje z ustreznimi 
tehničnimi rešitvami svetloba prostorsko usmerjena proti tlom in stran od vodotoka ter časovno 
omejena.

RZ08 od
GE domačije v odprtem 
prostoru

1                             
hiša na podeželju

Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Janeza Krstnika (EŠD 3308) in njenem vplivnem 
območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Možna je 
širitev obstoječe domačije, s predhodno pridobitvijo kulturnovarstvenih pogojev in soglasja.

RZ11 od
GE domačije v odprtem 
prostoru

2                             
hiši na podeželju

RZ32 vo
GE domačije v odprtem 
vaškem okolju

1                             
hiša na podeželju

Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Janeza Krstnika (EŠD 3308) in njenem vplivnem 
območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.

RZ33 pjc
GE posebne javne stavbe, 
podtip: GE cerkve

obstoječa stavbna 
struktura

Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Janeza Krstnika (EŠD 3308) in njenem vplivnem 
območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Gradnja v 
neposredni bližini cerkve ni sprejemljiva.

RZ34 kz GE kozolca
1                                 
kozolec

Pred posegi na območju kulturne dediščine - Skupina kozolcev (EŠD 29249) je potrebno pridobiti 
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.

RZ35 kz GE kozolca
1                                 
kozolec

Pred posegi na območju kulturne dediščine - Skupina kozolcev (EŠD 29249) je potrebno pridobiti 
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.

RZ36 kz GE kozolca
1                                 
kozolec

Pred posegi na območju kulturne dediščine - Skupina kozolcev (EŠD 29249) je potrebno pridobiti 
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.

RZ37 kz GE kozolca
1                                 
kozolec

Pred posegi na območju kulturne dediščine - Skupina kozolcev (EŠD 29249) je potrebno pridobiti 
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.

RZ43 gp GE gospodarskega poslopja
1                                 
gospodarska stavba

Dopustna je tudi gradnja pomožnih objektov pred gradnjo glavne stavbe. Dopustna je tudi gradnja 
12712 Stavbe za rejo živali.

RA01 gp GE gospodarskega poslopja
1                             
gospodarska stavba 

Dopustna je tudi strojna lopa kot pomožna stavba. Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško-
Račiško Polje (EŠD 22621) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote 
ZVKDS.

RA02 hm
GE modernistične 
stanovanjske hiše

1                   
modernistična 
stanovanjska hiša

Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško-Račiško Polje (EŠD 22621) je potrebno pridobiti 
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.

RA05 kz GE kozolca
1                                 
kozolec

Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško-Račiško Polje (EŠD 22621) je potrebno pridobiti 
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.

RA06 kz GE kozolca
1                                 
kozolec

Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško-Račiško Polje (EŠD 22621) je potrebno pridobiti 
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.

Razbor

Račica
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RA07 kz GE kozolca
1                                 
kozolec

Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško-Račiško Polje (EŠD 22621) je potrebno pridobiti 
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.

RA08 kz GE kozolca
1                                 
kozolec

Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško-Račiško Polje (EŠD 22621) je potrebno pridobiti 
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.

RA09 kz GE kozolca
1                                 
kozolec

Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško-Račiško Polje (EŠD 22621) je potrebno pridobiti 
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.

RA10 kz GE kozolca
1                                 
kozolec

Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško-Račiško Polje (EŠD 22621) je potrebno pridobiti 
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.

RA11 kz GE kozolca
1                                 
kozolec

Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško-Račiško Polje (EŠD 22621) je potrebno pridobiti 
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.

RA12 kz GE kozolca
1                                 
kozolec

Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško-Račiško Polje (EŠD 22621) je potrebno pridobiti 
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.

RA13 kz GE kozolca
1                                 
kozolec

Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško-Račiško Polje (EŠD 22621) je potrebno pridobiti 
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.

RA14 kz GE kozolca
1                                 
kozolec

Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško-Račiško Polje (EŠD 22621) je potrebno pridobiti 
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.

RA15 kz GE kozolca
1                                 
kozolec

Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško-Račiško Polje (EŠD 22621) je potrebno pridobiti 
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.

RA16 kz GE kozolca
1                                 
kozolec

Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško-Račiško Polje (EŠD 22621) je potrebno pridobiti 
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.

RA25 pjo

GE                                                
posebne javne stavbe,              
podtip : GE obeležij, 
spomenikov in kapelic

obstoječa stavbna 
struktura

Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško-Račiško Polje (EŠD 22621) je potrebno pridobiti 
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.

RA26 ppn
GE varovanje pogojev 
izvedbe OPPN / (OPPN 74-01: Prenova V del Račice)

RA27 ppn
GE varovanje pogojev 
izvedbe OPPN / (OPPN 74-01: Prenova V del Račice)

RA28 vo
GE domačije v odprtem 
vaškem okolju

1                             
hiša na podeželju (OPPN 74-01: Prenova V del Račice)

RA30 vo
GE domačije v odprtem 
vaškem okolju

1                             
hiša na podeželju

Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško-Račiško Polje (EŠD 22621) je potrebno pridobiti 
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.

RA31 vs
GE domačije v strnjenem 
vaškem okolju

1                             
hiša na podeželju ali 
trško mesna hiša

Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško-Račiško Polje (EŠD 22621) je potrebno pridobiti 
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Zemljišče s parc. št. 604/1, 604/3 in 
605/2, vse k.o. Loka pri Zidanem mostu, je na potencialno poplavnem območju. (OPPN 74-01: Prenova 
V del Račice)

RA32 vo
GE domačije v odprtem 
vaškem okolju

1                             
hiša na podeželju

Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško-Račiško Polje (EŠD 22621) je potrebno pridobiti 
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.

RA33 vs
GE domačije v strnjenem 
vaškem okolju

1                             
hiša na podeželju ali 
trško mesna hiša

Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško-Račiško Polje (EŠD 22621) je potrebno pridobiti 
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.

RA34 ičn
GE infrastrukturnega objekta, 
podtip: GE čistilne naprave

stavba za potrebe 
osnovnega namena GE

Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško-Račiško Polje (EŠD 22621) je potrebno pridobiti 
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. I1025

RS41 od
GE domačije v odprtem 
prostoru

1                             
hiša na podeželju

Na območju območja kulturne dediščine - Arheološko najdišče Krvava luža (EŠD 629) je potrebno pred 
načrtovanjem posegov izvesti predhodne arheološke raziskave in pridobiti kulturnovarstvene pogoje in 
soglasje pristojne enote ZVKDS. Kakršnakoli širitev gradnje v območju arheološkega najdišča ni 
sprejemljiva.

RS44 vs
GE domačije v strnjenem 
vaškem okolju

1                             
hiša na podeželju ali 
trško mestna hiša

Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Urha (EŠD 2363) in njenem vplivnem območju je 
potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.

RS47 pjc
GE posebne javne stavbe, 
podtip: GE cerkve

obstoječa stavbna 
struktura

Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Urha (EŠD 2363) in njenem vplivnem območju je 
potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.

RS48 zpk

GE zelenih urbanih površin in 
zelenega sistema - 
pokopališča 0

Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Urha (EŠD 2363) in njenem vplivnem območju je 
potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.

RS50 jp

GE javnega prostora, podtip: 
GE središčnega javnega 
prostora 0

Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Urha (EŠD 2363) in njenem vplivnem območju je 
potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.

RS51 pjo

GE posebne javne stavbe, 
podtip: GE obeležij, 
spomenikov in kapelic

obstoječa stavbna 
struktura

Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Urha (EŠD 2363) in njenem vplivnem območju je 
potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.

RS52 jpa
GE javnega prostora, podtip: 
GE avtobusnih postajališč 0

Na območju območja kulturne dediščine - Arheološko najdišče Krvava luža (EŠD 629) je potrebno pred 
načrtovanjem posegov izvesti predhodne arheološke raziskave in pridobiti kulturnovarstvene pogoje in 
soglasje pristojne enote ZVKDS. 

RS53 vo
GE domačije v odprtem 
vaškem okolju

1                             
hiša na podeželju

Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Urha (EŠD 2363) in njenem vplivnem območju je 
potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.

SK07 vo
GE domačije v odprtem 
vaškem okolju

1                             
hiša na podeželju

Pred posegi na območju kulturne dediščine - Domačija Skrovnik 4 (EŠD 29248) je potrebno pridobiti 
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.

SV01 ppn
GE varovanje pogojev 
izvedbe OPPN /

(OPPN 100-02: GS Tržišče) Pri ureditvi javne razsvetljave oz. razsvetljave stavb naj se načrtuje uporaba 
takšnih svetil, ki omogočajo osvetljavo talnih površin in ne osvetljujejo neba in širše okolice, uporabljajo 
naj se svetila, ki ne oddajajo svetlobe v UV-spektru, v drugem delu noči naj ostane prižgano minimalno 
število luči, če je iz varnostnih razlogov to dopustno (pri osvetljevanju zunanjih površin naj se namestijo 
svetila na samodejni vklop/izklop).
Gradnja se izvaja izven obvodnega pasu z obvodno vegetacijo. Odpadne vode iz objektov se odvajajo v 
kanalizaciski sistem. V primeru gradnje se odvečni gradbeni material in odpadki ne odlagajo znotraj 
območja Nature 2000 oz. EPO. Del območja, ki sega v območje poplavnih voda, naj se ureja v skladu z 
merili za varovanje pred poplavami iz 37. člena tega odloka. Obvezna je predhodna izvedba hidrološko 
hidravlične študije oziroma podrobnejša določitev razredov poplavne nevarnosti. Posegi v priobalni pas 
niso dopustni, razen za izjeme, kot jih v povezavi s 37. členom Zakona o vodah določa 18. odstavek 23. 
člena tega odloka.

Skrovnik

Rovišče pri Studencu

Spodnje Vodale
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SV02 ičn

GE                                                
infrastrukturnega objekta,              
podtip : GE čistilne naprave

stavbe v skladu                 
z osnovnim namenom

Obrežna vegetacija v obvodnem pasu se v celoti ohranja, z izjemo območja na mestu izpusta. V 
morfologijo struge se ne posega, prav tako se ne izvaja utrjevanje brežin v vecjem obsegu. Hrupna 
gradbena dela, ki povzročajo motnje v vodotoku se izvajajo v casu izven obdobja drstitve rib (lahko se 
izvajajo v obdobju od konca maja do sredine februarja). V casu gradbenih del je potrebno preprečiti 
kakršnokoli onesnaževanje struge in obvodnega pasu (gradbeni odpadki, ostali odpadni material, 
hidravljicna olja iz strojev...). Pred iztokom iz čistilne naprave se predvidijo tehnične rešitve, ki bi v 
primeru izrednih dogodkov preprečilo točkovno izlitje neprečišcenih odplak neposredno v strugo potoka. 
Del območja, ki sega v območje poplavnih voda, naj se ureja v skladu z merili za varovanje pred 
poplavami iz 37. člena tega odloka. Obvezna je predhodna izvedba hidrološko hidravlične študije 
oziroma podrobnejša določitev razredov poplavne nevarnosti.

SV03 pjo

GE                                                
posebne javne stavbe,              
podtip : GE obeležij, 
spomenikov in kapelic

obstoječa stavbna 
struktura

Del območja, ki sega v območje poplavnih voda, naj se ureja v skladu z merili za varovanja pred 
poplavami iz 37. člena tega odloka.

SV04 vo
GE domačije v odprtem 
vaškem okolju

1                             
hiša na podeželju

Dostop v glavno stavbo je zaradi geomorfoloških razmer- strmega terena s spodnje strani. Sleme 
kubusa stavbe naj bo orientiran v smeri plastnic.   

SV05 ppn
GE varovanje pogojev 
izvedbe OPPN /

Obstoječe stavbe se lahko v sklopu pripadajoče GE do sprejetja OPPN urejajo v skladu z merili GE tipa 
.od. (OPPN (86- 01: SORG Spodnje Vodale)

SV29 gp GE gospodarskega poslopja
1                                 
gospodarsko poslopje

SV38 DPA
Veljajo določila iz Uredbe o državnem lokacijskem načrtu za daljnovod 2x400 Kv Beričevo-Krško Ur.l. RS 
5/06

SL01 vo
GE domačije v odprtem 
vaškem okolju

1                             
hiša na podeželju

Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Urha (EŠD 2617) in njenem vplivnem območju je 
potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Prav tako je potrebno 
pred posegi na enotah kulturne dediščine - Domačija Slančji Vrh 6 (EŠD 29247), Hiša Slančji Vrh 7 (EŠD 
29142) in območjem kulturne dediščine - Povšičeva domačija (EŠD 29239) pridobiti kulturnovarstvene 
pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Možna je gradnja v smislu zapolnitve obstoječe pozidave, s 
predhodno pridobitvijo kulturnovarstvenih pogojev in soglasja.

SL02 zpk

GE zelenih urbanih površin in 
zelenega sistema – 
pokopališča 0

Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Urha (EŠD 2617) in njenem vplivnem območju je 
potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. 

SL03 pjc

GE                                                
posebne javne stavbe,                           
podtip : GE cerkve

obstoječa stavbna 
struktura

Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Urha (EŠD 2617) in njenem vplivnem območju je 
potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. V cerkvi naj se 
morebitna obnovitvena ali urejevalna dela prilagodijo življenjskemu ciklusu netopirjev, izvajalci del naj 
se obrnejo na ZRSVN, OE Celje. Morebitno urejanje okolice cerkve naj se prilagodi tako, da se ohranja 
drevesa, sklenjene mejice, grmovje in gozd.

SL06 vs
GE domačije v strnjenem 
vaškem okolju

1                             
hiša na podeželju

Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Urha (EŠD 2617) in njenem vplivnem območju je 
potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. 

SU02 jgd

GE                                                
javne stavbe,              podtip 
: GE gasilnega doma

1                                 
klasična javna stavba 
ali trška hiša

Pred posegi je v vplivnem območju varovane kulturne dediščine, cerkve Marijenega brezmadežnega 
spočetja (EŠD 2361),je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. 

SU03 jpp

GE                                                
javnega prostora,              
podtip : GE javnega 
parkirišča 0

Pred posegi je v vplivnem območju varovane kulturne dediščine, cerkve Marijenega brezmadežnega 
spočetja (EŠD 2361),je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. 

SU04 jps

GE                                                 
javne stavbe,                         
podtip : GE poslovilne stavbe

1                     
paviljonska stavba

Pred posegi je v vplivnem območju varovane kulturne dediščine, cerkve Marijenega brezmadežnega 
spočetja (EŠD 2361),je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. 

SU05 jsg

GE                                                 
javne stavbe,                         
podtip : GE javne stavbe v 
gozdu

1                                 
hiša na podeželju

Na območju arheološkega najdišča Krvava luža (EŠD 629) je potrebno pred načrtovanjem posegov  
izvesti predhodne arheološke raziskave. Do izvedbe arheološke raziskave so vsi posegi prepovedani. 
Prav tako je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Kakršnakoli 
širitev gradnje v območju arheološkega najdišča pred izvedbo predhodnih arheoloških raziskav ni 
sprejemljiva.

SU06 jsm

GE javne stavbe:                  
podtip  GE modernistična 
javne stavbe

1                          
modernistična javna 
stavba

Na območju je dopustna tudi gradnja telovadnice, igrišč za potrebe šole, parkirišče.   

SU07 od
GE domačije v odprtem 
prostoru

1                             
hiša na podeželju Dostop na GE je lahko vzpostavljen s spodnje strani. 

SU09 pjc

GE                                                
posebne javne stavbe,                           
podtip : GE cerkve

obstoječa stavbna 
struktura

Pred posegi je na enoti kulturne ddiščine - Cerkev Marijenega brezmadežnega spočetja (EŠD 2361) in 
njenem vplivnem območju potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote 
ZVKDS. 

SU10 pjo

GE                                                
posebne javne stavbe,              
podtip : GE obeležij, 
spomenikov in kapelic

obstoječa stavbna 
struktura

Pred posegi na enoti kulturne dediščine, Kapela Matere Božje (EŠD 2826), je potrebno pridobiti 
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. 

SU11 pjo

GE                                                
posebne javne stavbe,              
podtip : GE obeležij, 
spomenikov in kapelic

obstoječa stavbna 
struktura

Pred posegi je v vplivnem območju varovane kulturne dediščine, cerkve Marijenega brezmadežnega 
spočetja (EŠD 2361), je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. 
(OPPN 89-03 Sanacija in preobrazba naselja Studenec - jug)

SU12 pjo

GE                                                
posebne javne stavbe,              
podtip : GE obeležij, 
spomenikov in kapelic

obstoječa stavbna 
struktura

Pred posegi je v vplivnem območju varovane kulturne dediščine, cerkve Marijenega brezmadežnega 
spočetja (EŠD 2361), je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. 

SU13 pjo

GE                                                
posebne javne stavbe,              
podtip : GE obeležij, 
spomenikov in kapelic

obstoječa stavbna 
struktura

Pred posegi je v vplivnem območju varovane kulturne dediščine, cerkve Marijenega brezmadežnega 
spočetja (EŠD 2361), je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. 
(OPPN 89-03 Sanacija in preobrazba naselja Studenec - jug)

SU14 pjo

GE                                                
posebne javne stavbe,              
podtip : GE obeležij, 
spomenikov in kapelic

obstoječa stavbna 
struktura

Pred posegi je v vplivnem območju varovane kulturne dediščine, cerkve Marijenega brezmadežnega 
spočetja (EŠD 2361), je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. 

SU15 ppn
GE varovanje pogojev 
izvedbe OPPN /

Gradbene enote z obstoječo stavbno strukturo ob osrednji osi naj se do sprejetja OPPN urejajo v skladu 
z merili tipa GE .tm ostale GE pa z merili GE . vo. (OPPN 89-01: Sanacija in preobrazba naselja 
Studenec - sever)

Slančji Vrh

Studenec
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SU16 ppn
GE varovanje pogojev 
izvedbe OPPN /

 Pri pripravi OPPN je potrebno upoštevati kulturnovarstvene smernice in pridobiti mnenje pristojne 
enote ZVKDS. Pred posegi je v vplivnem območju varovane kulturne dediščine, cerkve Marijenega 
brezmadežnega spočetja (EŠD 2361),  potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne 
enote ZVKDS. Gradbene enote z obstoječo stavbno strukturo ob osrednji osi naj se do sprejetja OPPN 
urejajo v skladu z merili tipa GE .tm ostale GE pa z merili GE . vo. (OPPN 89-03 Sanacija in preobrazba 
naselja Studenec - jug)

SU17 pin
GE varovanja meril veljavnih 
prostorsko izvedbenih načrtov /

Potrebno je upoštevati kulturnovarstvene smernice in pridobiti mnenje pristojne enote ZVKDS. 
Obstoječe stavbe se lahko v sklopu pripadajoče GE urejajo v skladu z merili GE tipa .od Odpadne vode 
iz obstoječega objekta oziroma predvidenih novih objektov se odvajajo v vodotesne greznice ali 
kanalizacijski sistem. V primeru dodatne gradnje se odvečni gradbeni material in odpadki ne odlagajo 
znotraj območja Nature 2000. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za sanacijo in 
preobrazbo naselja Studenec – vzhod (Uradni list RS, št. 16/19).

SU18 tm GE trško - mestne hiše 
1                             
trško-mestna hiša

Pred posegi je v vplivnem območju varovane kulturne dediščine, cerkve Marijenega brezmadežnega 
spočetja (EŠD 2361) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. 
Prav tako je potrebno pred posegi na enoti kulturne dediščine - Župnijski kozolec (EŠD 29140) pridobiti 
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. (OPPN 89-01: Sanacija in preobrazba 
naselja Studenec - sever)

SU22 vs
GE domačije v strnjenem 
vaškem okolju

1                             
hiša na podeželju

V obcestnem delu GE, ki mejijo na osrednjo prometnico skozi naselja, so lahko kot glavna stavba 
vzpostavljeni hiši tipa trško-mestna hiša ali hiša na podeželju. 

SU23 vs
GE domačije v strnjenem 
vaškem okolju

1                             
hiša na podeželju ali 
trško-mestna hiša

(OPPN 89-03 Sanacija in preobrazba naselja Studenec - jug)

SU24 zpk

GE zelenih urbanih površin in 
zelenega sistema – 
pokopališča 0

Pred posegi je v vplivnem območju varovane kulturne dediščine, cerkve Marijenega brezmadežnega 
spočetja (EŠD 2361), je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. 

SU25 zsr

GE zelenih urbanih površin in 
zelenega sistema – površine 
za oddih, rekreacijo in šport 1

(OPPN 89-01: Sanacija in preobrazba naselja Studenec - sever)

SU26 tm GE trško - mestne hiše 
1                             
trško-mestna hiša

Do sprejetja OPPN je dopustna tudi gradnja pomožnih kmetijskih objektov. (OPPN 89-01: Sanacija in 
preobrazba naselja Studenec - sever)

SU31 zsr

GE zelenih urbanih površin in 
zelenega sistema – površine 
za oddih, rekreacijo in šport

obstoječa stavbna 
struktura

Do sprejetja Drugih sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Sevnica je treba 
izvesti strukturni arheološki pregled območja in interpretacijo LIDAR posnetkov.

SU32 zsr

GE zelenih urbanih površin in 
zelenega sistema – površine 
za oddih, rekreacijo in šport

obstoječa stavbna 
struktura

Do sprejetja Drugih sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Sevnica je treba 
izvesti strukturni arheološki pregled območja in interpretacijo LIDAR posnetkov.

SU33 ppn
GE varovanje pogojev 
izvedbe OPPN /

Gradbene enote z obstoječo stavbno strukturo ob osrednji osi naj se do sprejetja OPPN urejajo v skladu 
z merili tipa GE .tm ostale GE pa z merili GE . vo. (OPPN 89-01: Sanacija in preobrazba naselja 
Studenec - sever)

SU37 tm GE trško - mestne hiše 
1                             
trško-mestna hiša Na območju je dopustna tudi gradnja igrišč za potrebe šole, parkirišče.   

SU38 gp GE gospodarskega poslopja
1                             
gospodarsko poslopje

Dopustna je tudi gradnja stavb: 12712 Stavbe za rejo živali, 12714 Druge nestanovanjske kmetijske 
stavbe, 12740 Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje: samo nadstrešnica. 

SZ02 jgd

GE                                                 
javne stavbe,                         
podtip : GE gasilnega doma 

1                                 
klasična javna stavba 
ali trška hiša

Ohranja naj se obstoječi višinski gabarit glavne stavbe.  

SZ06 odi
GE kmetije z industrijsko 
proizvodnjo

1                             
hiša na podeželju

Pred posegi je v vplivnem območju varovane kulturne dediščine, cerkve sv. Janeza Krstnika  (EŠD 
2427), potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. 

SZ07 pjc

GE                                                
posebne javne stavbe,                           
podtip : GE cerkve

obstoječa stavbna 
struktura

Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Janeza Krstnika  (EŠD 2427) in njenem vplivnem 
območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Gradnja v 
neposredni bližini cerkve ni sprejemljiva.

SZ11 ppn
GE varovanje pogojev 
izvedbe OPPN /

Obstoječe stavbe se lahko v sklopu pripadajoče GE do sprejetja OPPN urejajo v skladu z merili GE tipa 
.vs. Pred posegi je v vplivnem območju varovane kulturne dediščine, cerkve sv. Janeza Krstnika  (EŠD 
2427), potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.  (OPPN 91-03: 
SS Šentjanž J)

SZ14 ppn
GE varovanje pogojev 
izvedbe OPPN /

Do sprejetja OPPN naj se obstoječe stavbe v sklopu pripadajočih GE urejajo v skladu z merili GE tipa s 
končnico.vs. (OPPN 91-01: SS Šentjanž SZ)

SZ16 vo
GE domačije v odprtem 
vaškem okolju

1                             
hiša na podeželju

Pred posegi na enoti kulturne dediščine, Kozolec na domačiji Šentjanž (EŠD 29166), je potrebno 
pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.

SZ17 vs
GE domačije v strnjenem 
vaškem okolju

1                             
hiša na podeželju ali 
trško mesna hiša

SZ18 vs
GE domačije v strnjenem 
vaškem okolju

1                             
hiša na podeželju ali 
trško mesna hiša

SZ19 vs
GE domačije v strnjenem 
vaškem okolju

1                             
hiša na podeželju ali 
trško mesna hiša

SZ20 vs
GE domačije v strnjenem 
vaškem okolju

1                             
hiša na podeželju ali 
trško mesna hiša

SZ21 x
GE s posebnim režimom 
urejanja

obstoječa stavbna 
struktura

Stavbna struktura naj se glede na obstoječo dejavnost ureja z merili glavne stavbe tipa hiša na 
podeželju. Pred posegi je v vplivnem območju varovane kulturne dediščine, cerkve sv. Janeza Krstnika  
(EŠD 2427), potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.

SZ22 zpk

GE zelenih urbanih površin in 
zelenega sistema – 
pokopališča 0

Na zemljišču izven pokopališča je dopusten čebelnjak za potrebe osnovne šole Šentjanž.

SZ23 pjo

GE                                                
posebne javne stavbe,              
podtip : GE obeležij, 
spomenikov in kapelic

obstoječa stavbna 
struktura

Pred posegi na enoti kulturne dediščine, Kapela Lurške Matere Božje (EŠD 29620), je potrebno pridobiti 
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.

SZ25 tm GE trško - mestne hiše 
1                             
trško-mestna hiša

Pred posegi je v vplivnem območju varovane kulturne dediščine, cerkve sv. Janeza Krstnika  (EŠD 
2427), potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. 

SZ35 vs
GE domačije v strnjenem 
vaškem okolju

1                             
hiša na podeželju ali 
trško mesna hiša

Šentjanž
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SZ36 vs
GE domačije v strnjenem 
vaškem okolju

1                             
hiša na podeželju ali 
trško mesna hiša

SZ38 od
GE domačije v odprtem 
prostoru

1                             
hiša na podeželju

Pred posegi na območju kulturne dediščine - Domačija Šentjanž 78 (EŠD 29243) je potrebno pridobiti 
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.

SZ48 pjo

GE                                                
posebne javne stavbe,              
podtip : GE obeležij, 
spomenikov in kapelic

obstoječa stavbna 
struktura

(OPPN 91-05: SS Šentjanž Gaj)

SZ50 vs
GE domačije v strnjenem 
vaškem okolju

1                             
hiša na podeželju ali 
trško mesna hiša

SZ51 ppn
GE varovanje pogojev 
izvedbe OPPN /

Do sprejetja OPPN naj se obstoječe stavbe v sklopu pripadajočih GE urejajo v skladu z merili GE tipa 
.od. (OPPN 91-05: SS Šentjanž Gaj)

SZ52 ičn

GE                                                
infrastrukturnega objekta,              
podtip : GE čistilne naprave

stavbe v skladu                 
z osnovnim namenom

Dovoljena je biološka čistilna naprava.

SE01 od
GE domačije v odprtem 
prostoru

1                             
hiša na podeželju

Dopustna je umestitev naprav za energetsko izkoriščanje vode pod pogoji predhodne pridobitve 
dovoljenj za rabo vode (elektrarna, mlin, žaga). S prostorsko ureditvijo obstoječe enote v ta namen in z 
izvajanjem dejavnosti se ne sme spreminjati obstoječega režima pretoka voda in  prizadeti vodnega 
živalskega in rastlinskega sveta.

SE02 vs
GE domačije v strnjenem 
vaškem okolju

1                             
hiša na podeželju

Dovoljena je tudi gradnja le pomožnih stavb brez glavne stanovanjske stavbe. V tem primeru se lahko v 
vlogi glavne stavbe, ki se umesti na regulacijsko črto, oblikuje stavba v skladu z merili tipa stavbe 
gospodarska stavba ali pomožne stavbe. V slednji je dovoljeno tudi skladiščenje gradbenih strojev ali 
skladiščenje drugih nenevarnih materialov. Prav tako se lahko gospodarska ali pomožna stavba umesti v 
sekundarnem delu GE in se v prvi fazi gradi brez glavne stanovanjske stavbe.

SE03 hm
GE modernistične 
stanovanjske hiše

1                   
modernistična 
stanovanjska hiša

Pred posegom v območje kulturne dediščine - Staro mestno jedro (EŠD 9280) je potrebno pridobiti 
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. 

SE11 ip GE industrijske proizvodnje
1                                  
industijska stavba

Na stavbni strukturi bivalnega značaja je dovoljeno le vzdrževanje. Povzročitelj hrupa oziroma 
upravljavec naprav, ki povzročajo hrup je dolžan zagotoviti ukrepe za zmanjšanje emisije hrupa iz vira 
hrupa in širjenja hrupa v okolje za zmanjšanje izpostavljenosti hrupu tako, da vplivi hrupa  v tej EUP ne 
bodo preseženi za območja z dopustno III. SVPH v skladu z Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa 
v okolju (Ur. l. RS, št. 105/05, 34/08, 109/09 in 62/10). Ukrepe za prilagoditev uporabe in obratovanja 
naprav mora izvesti najpozneje do 31. 12. 2020. Del območja, ki sega v območje poplavnih voda, naj se 
ureja v skladu z merili za varovanja pred poplavami iz 37. člena tega odloka.

SE12 jgd

GE                                                 
javne stavbe,                         
podtip : GE gasilnega doma 

1                                 
klasična javna stavba 

Dopustna je gradnja sekundarnega kubusa gasilskega doma z ravno streho ob javnem prostoru za 
potrebe izvajanja dejavnosti, za katerega ne veljajo določbe 91. člena tega odloka glede oblikovanja 
sekundarnih kubusov proti javnemu prostoru. (OPPN 81-14:Izvorno jedro Sevnice zahodni del)

SE13 jps

GE                                                 
javne stavbe,                         
podtip : GE poslovilne stavbe

1                     
paviljonska stavba

Dopustni so sekundarni kubusi brez omejitev tlorisne velikosti glede na osnovni objekt.

SE42 pin
GE varovanja meril veljavnih 
prostorsko izvedbenih načrtov /

Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Matere božje v Šmarju (EŠD 3349) ter v njenem 
vplivnem območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Na 
območju severno od potoka Sevnična je treba vzdolž železniške proge v čim večji meri ohranjati zeleni 
pas. Objekti morajo imeti pritlični gabarit in členjene fasade, med njimi pa je treba načrtovati zasaditev. 
Odlok o ZN industrijske cone Sevnice (Ur.l. RS, št. 70/94, 46/03, 35/06, 1/16, 17/16, 9/17, 17/17, 
59/17, 69/17 in 11/18). V delu območja, ki spada v razred preostale poplavne nevarnosti, veljajo 
omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, 
ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08 in 
49/20). Treba je zagotoviti odmike od meje vodnih zemljišč.

SE43 pin
GE varovanja meril veljavnih 
prostorsko izvedbenih načrtov /

Pred posegi na enotah kulturne dediščine - Kavčičeva grobnica (EŠD 28419) je potrebno pridobiti  
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. V območju območja kulturne dediščine 
Naselbina Dobrava (EŠD 14752) posegi niso dopustni. Za načrtovano širitev stavbnih zemljišč v 
neposredni bližini zavarovanega območja arheološkega kulturnega spomenika, kjer je izkazan povečan 
arheološki potencial območja, je za varstvo arheoloških ostalin potrebno upoštevati smernice 
priporočilne narave. Odlok o zazidalnih načrtih naselij pri Ribniku, Sevnica-Center in v Florjanski ulici 
(Skupščinski Dolenjski list, št. 20/69, Uradni list SRS, št. 20/75 in 30/76 in Uradnil list RS, št. 88/07) 
(velja le za območje zazidalnega načrta Sevnica-Center). Povzročitelj hrupa oziroma upravljavec naprav, 
ki povzročajo hrup je dolžan zagotoviti ukrepe za zmanjšanje emisije hrupa iz vira hrupa in širjenja 
hrupa v okolje za zmanjšanje izpostavljenosti hrupu tako, da vplivi hrupa  v tej EUP ne bodo preseženi 
za območja z dopustno III.  SVPH v skladu z Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Ur. l. 
RS, št. 105/05, 34/08, 109/09 in 62/10). Ukrepe za prilagoditev uporabe in obratovanja naprav mora 
izvesti najpozneje do 31. 12. 2020 - velja za območje PNRP IP in sicer na območju parc.št.: 553/3, 
533/4, 534/3del, 534/6del, 533/16del, 533/36, 583/2, 534/1del, 534/2del, 533/6del, 533/1del, 533/60, 
533/56del, 533/24del, 533/35, 533/58, 533/59. Del območja, ki sega v območje poplavnih voda, naj se 
ureja v skladu z merili za varovanja pred poplavami iz 37. člena tega odloka.

SE44 pin
GE varovanja meril veljavnih 
prostorsko izvedbenih načrtov /

Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za gradnjo individualnih stanovanjskih hiš s spremljajočimi 
objekti Drožanjska cesta v Sevnici (Ur.l. RS, št. 27/10-UPB)

SE45 pin
GE varovanja meril veljavnih 
prostorsko izvedbenih načrtov /

Odlok o OPPN za poslovno – trgovski center ob Kvedrovi cesti (Ur.l. RS, št. 87/09, 106/09, 18/12).

SE46 pin
GE varovanja meril veljavnih 
prostorsko izvedbenih načrtov /

odlok o ureditvenem načrtu Šmarje ob Planinski cesti URN 34 (Ur.l. RS. Št.: 48/87, 1/07). Del območja, 
ki sega v območje poplavnih voda, naj se ureja v skladu z merili za varovanja pred poplavami iz 37. 
člena tega odloka.

SE47 pjc

GE                                                
posebne javne stavbe,                           
podtip : GE cerkve

obstoječa stavbna 
struktura

Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Nikolaja (EŠD 3346) oziroma celotnem območju 
izvornega mestnega jedra - območje kulturne dediščine - Staro mestno jedro (EŠD 9280) je potrebno 
pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Za območje varovane kulturne 
dediščine, naselbinski spomenik Sevnica – Staro mestno jedro (EŠD9280), Sevnica – Trški dvorec (EŠD 
14754) je potrebno izdelati konservatorski načrt za prenovo, ki je podlaga za pripravo OPPN. Pri pripravi 
OPPN je za vse ostale enote potrebno pridobiti kulturnovarstvene smernice in mnenje. (OPPN 81-09: 
Izvorno jedro Sevnice) V cerkvi naj se morebitna obnovitvena ali urejevalna dela prilagodijo 
življenjskemu ciklusu netopirjev, izvajalci del naj se obrnejo na ZRSVN, OE Celje. Morebitno urejanje 
okolice cerkva naj se prilagodi tako, da se ohranja drevesa, sklenjene mejice, grmovje in gozd.

Sevnica
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SE48 pjc

GE                                                
posebne javne stavbe,                           
podtip : GE cerkve

obstoječa stavbna 
struktura

Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Florijana (EŠD 3347), njenem vplivnem območju 
oziroma celotnem območju izvornega mestnega jedra - območje kulturne dediščine - Staro mestno 
jedro (EŠD 9280) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. 
(OPPN 81-13: Izvorno jedro Sevnice vzhodni del) V cerkvi naj se morebitna obnovitvena ali urejevalna 
dela prilagodijo življenjskemu ciklusu netopirjev, izvajalci del naj se obrnejo na ZRSVN, OE Celje. 
Morebitno urejanje okolice cerkva naj se prilagodi tako, da se ohranja drevesa, sklenjene mejice, 
grmovje in gozd.

SE49 pjc

GE                                                
posebne javne stavbe,                           
podtip : GE cerkve

obstoječa stavbna 
struktura

Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev sv. Ane v Šmarju (EŠD 3350) je potrebno pridobiti 
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Gradnja v neposredni bližini cerkve ni 
sprejemljiva.

SE50 pjo

GE                                                
posebne javne stavbe,              
podtip : GE obeležij, 
spomenikov in kapelic

obstoječa stavbna 
struktura

Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Kapela Božjega groba (EŠD 3360) je potrebno pridobiti 
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.

SE51 ppn
GE varovanje pogojev 
izvedbe OPPN /

Obstoječa stavbna struktura naj v sklopu pripadajočih gradbenih enot do sprejetja urejajo v skladu z 
merili tipa GE .vs. (OPPN 81-06: SS Ribnik)

SE52 ppn
GE varovanje pogojev 
izvedbe OPPN /

Obstoječa stavbna struktura naj v sklopu pripadajočih gradbenih enot do sprejetja urejajo v skladu z 
merili tipa GE .vs. (OPPN 81-03: SS Pungrt)

SE53 ppn
GE varovanje pogojev 
izvedbe OPPN /

Za območje varovane kulturne dediščine, naselbinski spomenik Sevnica – Staro mestno jedro 
(EŠD9280), Sevnica – Trški dvorec (EŠD 14754) je potrebno izdelati konservatorski načrt za prenovo, ki 
je podlaga za pripravo OPPN. Pri pripravi OPPN je za vse ostale enote potrebno pridobiti 
kulturnovarstvene smernice in mnenje. Obstoječa stavbna struktura se do sprejetja OPPN lahko le 
vzdržuje. (OPPN 81-08: Staro jedro)

SE54 ppn
GE varovanje pogojev 
izvedbe OPPN /

(OPPN 81-14: Izvorno jedro Sevnice zahodni del). V delu območja, ki spada v razred preostale poplavne 
nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v 
prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. 
RS, št. 89/08 in 49/20).

SE55 ppn
GE varovanje pogojev 
izvedbe OPPN /

Za območje varovane kulturne dediščine, naselbinski spomenik Sevnica – Staro mestno jedro 
(EŠD9280), Sevnica – Trški dvorec (EŠD 14754) je potrebno izdelati konservatorski načrt za prenovo, ki 
je podlaga za pripravo OPPN. Pri pripravi OPPN je za vse ostale enote potrebno pridobiti 
kulturnovarstvene smernice in mnenje. (OPPN 81-14: Izvorno jedro Sevnice zahodni del)

SE56 ppn
GE varovanje pogojev 
izvedbe OPPN /

 Obstoječa stavbna struktura se do sprejetja OPPN lahko le vzdržuje.  (OPPN 81-10: Revitalizacija 
novega centra pod gradom )

SE57 hm
GE modernistične 
stanovanjske hiše

1 modernistična 
stanovanjska hiša

(1) dovoljena je izbira gradnje glavnih stavb na variantno opredeljenih GL;
(2) sekundarni kubus glavne stavbe: ni dovoljeno graditi, 
(2) streha glavne stavbe: tipa ravna streha;
(3) posebne pomožne stavbe so stavbe, ki sicer v vseh elementih odgovarjajo    
     merilom pomožne stavbe po 95. členu, razen merilom umestitve na GE,  
     odmika od glavne stavbe in velikosti; posebne pomožne stavbe so lahko  
     dimenzij 7,00 x 8,00 m + 5% in se na čelu obvezno stikajo z glavno stavbo ter  
     so od GL odmaknjene 4,0 m.
(5) streha posebne pomožne stavbe je lahko le tipa ravna streha, visoka le E1;
(6) izdaja gradbenega dovoljenja za gradnjo na posamezni GE je dopustna le na 
     podlagi gradbenega dovoljenja za ureditev javnega prostora, predvidene  
     gospodarske javne infrastrukture in priključnih mest posameznih GE v EUP.
Ob Cesti na grad (severni rob EUP) se zasadi drevored (npr. kostanj, platana, lipa, …). Na 
jugovzhodnem robu EUP, jugovzhodno od načrtovane dostopne ceste, se zemljišča parc. št. 927/26, 
927/27 in 927/1 (del), vse k. o. Sevnica, ohranjajo nepozidana kot odprta zelena površina med stavbo 
nekdanje konjušnice in stanovanjskim območjem.

SE60 pin 
GE varovanja meril veljavnih 
prostorsko izvedbenih načrtov /

Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za trgovsko poslovni center Šmarje, (Ur. l. RS 
1/16). Na zemljiščih parc. št. 153/1, 153/6, 154, 155, 158/2, 158/3,  161/3, 863/18, 863/19 (del), vse 
k.o. Šmarje, navedeni PIN velja v skladu s pridobljenim soglasjem za načrtovanje znotraj DPA.

SE61 ppn
GE varovanje pogojev 
izvedbe OPPN /

 Preko območja se ohranja dostop do enote urejanja prostora SE134.vo. (OPPN 81-05: SS Šmarje-
Rtiče) 

SE62 pin
GE varovanja meril veljavnih 
prostorsko izvedbenih načrtov /

Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stadion Sevnica s spremljajočimi objekti (Ur. l. 
RS, št. 46/14) Širitev gradnje na območje arheološkega najdišča (Sevnica - Naselbina Dobrava EŠD 
14752 ) pred izvedbo predhodnih arheoloških raziskav ni sprejemljiva.

SE63 sb GE stanovanja v bloku
1                                
stanovanja v bloku

Pred posegi na območju enote kulturne dediščine - Staro mestno jedro (EŠD 9280) je potrebno pridobiti 
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Upravnik blokov mora skrbeti za 
vzdrževanje javnega prostora.

SE64 hv GE stanovanja v vrsti
1                                 
hiša v vrsti

Višinski gabarit ne sme presegati gabarit obstoječih okoliških stavb. Dovoljena je nadomestna gradnja 
na istem mestu ali v neposredni bližini objekta, ki se nadomešča oziroma vzdrževalna dela na obstoječih 
stavbah, pri čemer je potrebno arhitekturne ambientalne značilnosti stavbe, tlorisne in vertikalne 
gabarite, GL in smer slemena. Ohranjajo naj se obstoječi nakloni in tipi streh. Sprememba odmika je 
možna zaradi geološke nestabilnosti terena. Barvo in teksturo strešne kritine je potrebno prilagoditi v 
območju prevladujočemu tipu. Stara stavba se v tem primeru odstrani. Nadzidave so dovoljene le do 
višinskega gabarita okoliških obstoječih stavb. Nova stavba naj načeloma ohranja isto namembnost kot 
objekt, ki se nadomešča. Spremembe namembnosti so možne le za dejavnosti, ki imajo mestotvoren 
značaj- trgovina, gostinstvo, izobraževanje ipd. pod pogojem, da je za novo dejavnost primerno urejen 
dostop in dostava. Podporni zidovi so dovoljeni le v primeru, ko niso možna drugačna zavarovanja 
brežin. Obdelani morajo biti z naravnimi materiali lokalnega izvora. (OPPN 81-14:Izvorno jedro Sevnice 
zahodni del)



Uradni list Republike Slovenije Št. 23 / 21. 2. 2022 / Stran 1235 

SE67 tm GE trško - mestne hiše 
1                             
trško-mestna hiša

Višinski gabarit ne sme presegati gabarit obstoječih okoliških stavb. Dovoljena je nadomestna gradnja 
na istem mestu ali v neposredni bližini objekta, ki se nadomešča oziroma vzdrževalna dela na obstoječih 
stavbah, pri čemer je potrebno arhitekturne ambientalne značilnosti stavbe, tlorisne in vertikalne 
gabarite, GL in smer slemena. Ohranjajo naj se obstoječi nakloni in tipi streh. Sprememba odmika je 
možna zaradi geološke nestabilnosti terena. Barvo in teksturo strešne kritine je potrebno prilagoditi v 
območju prevladujočemu tipu. Stara stavba se v tem primeru odstrani. Nadzidave so dovoljene le do 
višinskega gabarita okoliških obstoječih stavb. Nova stavba naj načeloma ohranja isto namembnost kot 
objekt, ki se nadomešča. Spremembe namembnosti so možne le za dejavnosti, ki imajo mestotvoren 
značaj- trgovina, gostinstvo, izobraževanje ipd. pod pogojem, da je za novo dejavnost primerno urejen 
dostop in dostava. Podporni zidovi so dovoljeni le v primeru, ko niso možna drugačna zavarovanja 
brežin. Obdelani morajo biti z naravnimi materiali lokalnega izvora. (OPPN 81-09:Izvorno jedro 
Sevnice). Pred posegi na enotah kulturne dediščine - Kovačija Staroveški (EŠD 29658), Hiša Florjanska 
1 (EŠD 18554), Hiša Glavni trg 8 (EŠD 18535), Hiša Glavni trg 10 (EŠD 18549), Hiša Glavni trg 14 (EŠD 
18547), Hiša Glavni trg 16 (EŠD 18546), Hiša Cesta na grad 24 (EŠD 18555), Hiša Glavni trg 18 (EŠD 
18544), Hiša Glavni trg 20 (EŠD 18542), Hiša Glavni trg 22 (EŠD 18540), Hiša Glavni trg 24 (EŠD 
18539), Hiša Glavni trg 26 (EŠD 18537), Hiša Glavni trg 28 (EŠD 18536), Hiša Glavni trg 30 (EŠD 
18520), Hiša Glavni trg 32 (EŠD 18522), Hiša Glavni trg 38 (EŠD 18526), Hiša Glavni trg 40 (EŠD 
18528), Hiša Glavni trg 42 (EŠD 18530), Hiša Glavni trg 44 (EŠD 18531), Hiša Glavni trg 46 (EŠD 
18532), Hiša Glavni trg 41 (EŠD 18529), Hiša Glavni trg 39 (EŠD 18527), Hiša Glavni trg 37 (EŠD 
18525), Hiša Glavni trg 35 (EŠD 18524), Hiša Glavni trg 33 (EŠD 18523), Hiša Glavni trg 31 (EŠD 
18521), Hiša Glavni trg 29 (EŠD 18519), Hiša Glavni trg 25 in 27 (EŠD 18538), Znamenje Sv. Martina 
(EŠD 14755) ter za območje kulturne dediščine - Staro mestno jedro (EŠD 9280) je potrebno pridobiti 
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Za območje varovane kulturne dediščine, 
naselbinski spomenik Sevnica – Staro mestno jedro (EŠD9280), Sevnica – Trški dvorec (EŠD 14754) je 
potrebno izdelati konservatorski načrt za prenovo, ki je podlaga za pripravo OPPN. Pri pripravi OPPN je 
za vse ostale enote potrebno pridobiti kulturnovarstvene smernice in mnenje.

SE68 tm GE trško - mestne hiše 
1                             
trško-mestna hiša

(OPPN 81-14: Izvorno jedro Sevnice zahodni del)

SE69 tm GE trško - mestne hiše 
1                             
trško-mestna hiša

Pred posegi na enoto kulturne dediščine - Grajska kašča (EŠD 14759) oziorma celotnem območju 
izvornega mestnega jedra - enota kulturne dediščine - Staro mestno jedro (EŠD 9280) je potrebno 
pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.  Za območje varovane kulturne 
dediščine, naselbinski spomenik Sevnica – Staro mestno jedro (EŠD9280), Sevnica – Trški dvorec (EŠD 
14754) je potrebno izdelati konservatorski načrt za prenovo, ki je podlaga za pripravo OPPN. Pri pripravi 
OPPN je za vse ostale enote potrebno pridobiti kulturnovarstvene smernice in mnenje. (OPPN 81-09: 
Izvorno jedro Sevnice).

SE72 vo
GE domačije v odprtem 
vaškem okolju

1                             
hiša na podeželju

Pred posegom v območje kulturne dediščine - Staro mestno jedro (EŠD 9280) je potrebno pridobiti 
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. 

SE73 vo
GE domačije v odprtem 
vaškem okolju

1                             
hiša na podeželju

Pred posegi na enoto kulturne dediščine - Grajska kašča (EŠD 14759) oziroma celotnem območju 
izvornega mestnega jedra - enota kulturne dediščine - Staro mestno jedro (EŠD 9280) je potrebno 
pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.  Za območje varovane kulturne 
dediščine, naselbinski spomenik Sevnica – Staro mestno jedro (EŠD9280), Sevnica – Trški dvorec (EŠD 
14754) je potrebno izdelati konservatorski načrt za prenovo, ki je podlaga za pripravo OPPN. Pri pripravi 
OPPN je za vse ostale enote potrebno pridobiti kulturnovarstvene smernice in mnenje. (OPPN 81-
09:Izvorno jedro Sevnice).

SE75 vs
GE domačije v strnjenem 
vaškem okolju

1                             
hiša na podeželju 

Pred posegom v območje kulturne dediščine - Staro mestno jedro (EŠD 9280) je potrebno pridobiti 
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. 

SE77 vs
GE domačije v strnjenem 
vaškem okolju

1                             
hiša na podeželju 

Del območja, ki sega v območje poplavnih voda, naj se ureja v skladu z merili za varovanja pred 
poplavami iz 37. člena tega odloka.

SE86 zdz

GE zelenih urbanih površin in 
zelenega sistema – druge 
zelene površine 0

Na območju kulturne dediščine - Sevnica - Naselbina Dobrava (EŠD 14752) posegi niso dopustni, zato 
naj se ohranijo zelene površine. Kakršnikoli načrtovani posegi v območju arheološkega najdišča so 
nesprejemljivi.

SE87 gs GE gospodarske stavbe
1                             
gospodarska stavba 

Povzročitelj hrupa oziroma upravljavec naprav, ki povzročajo hrup je dolžan zagotoviti ukrepe za 
zmanjšanje emisije hrupa iz vira hrupa in širjenja hrupa v okolje za zmanjšanje izpostavljenosti hrupu 
tako, da vplivi hrupa  v tej EUP ne bodo preseženi za območja z dopustno III. SVPH v skladu z Uredbo 
o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Ur. l. RS, št. 105/05, 34/08, 109/09 in 62/10). Ukrepe za 
prilagoditev uporabe in obratovanja naprav mora izvesti najpozneje do 31. 12. 2020.

SE88 ppn
GE varovanje pogojev 
izvedbe OPPN / (OPPN 81-09:Izvorno jedro Sevnice)

SE89 tm GE trško - mestne hiše 
1                             
trško-mestna hiša

Pred posegom v območje kulturne dediščine - Staro mestno jedro (EŠD 9280) je potrebno pridobiti 
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Na zemljiščih parc. št. 45, 44/1, 48, 49/1, 
49/2, vse k.o. Sevnica, je dopustna gradnja garaž in parkirišč pred gradnjo glavne stavbe pod pogojem, 
da gradnja sledi urbanistični zasnovi starega mestnega jedra ter tradicionalnim gabaritom in 
arhitekturnemu oblikovanju.

SE90 zsr

GE zelenih urbanih površin in 
zelenega sistema – površine 
za oddih, rekreacijo in šport 0

Pred posegom v območji kulturne dediščine - Staro mestno jedro (EŠD 9280) in Park gradu Sevnica 
(EŠD 7887) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Gradnja v 
vplivnem območju gradu zaradi varovanja vedut ni sprejemljiva. Možna je ureditev obstoječega 
športnega igrišča, s predhodno pridobitvijo kulturnovarstvenih pogojev in soglasja.

SE94 vs
GE domačije v strnjenem 
vaškem okolju

1 hiša na podeželju ali 
trško- mestna hiša

Na zemljišču parc. št. 45/13, k.o. Šmarje, je dopustna tudi gradnja 12650 Stavbe za šport kot pomožne 
ali samostojne stavbe v gabaritih obstoječe stavbe, pred posegom je treba pridobiti kulturnovarstvene 
pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.

SE95 zpa

GE zelenih urbanih površin in 
zelenega sistema – parkovne 
površine

obstoječa stavbna 
struktura

Obstoječa izvorna stavbna struktura naj se ohranja. Pred posegom v območje kulturne dediščine Park 
gradu Sevnica (EŠD 7887) ter pred posegom na enoti kulturne dediščine - Grajska vrtnarija (EŠD 
21688) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. 

SE96 pjg

GE                                                
posebne javne stavbe,              
podtip : GE gradu, dvorca

obstoječa stavbna 
struktura

Pred posegom v območje kulturne dediščine Park gradu Sevnica (EŠD 7887) ter pred posegom na enoti 
kulturne dediščine - Grad Sevnica (EŠD 645) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje 
pristojne enote ZVKDS.

SE99 vs
GE domačije v strnjenem 
vaškem okolju hiša na podeželju 

Horitonzalni gabariti stanovanjskih stavb naj bodo 13,0 X 9,0 m. Glede na konfiguracijo terena je 
dovoljen višinski gabarit K+E1+M, pri čemer naj bo kubus K etaže v ravninskem delu v celoti vkopan. 
Na dvokapni strehi z naklonom 38-40 stopinj so dovoljene frčade. Garaža je lahko del glavne stavbe ali 
prosto stoječa. Pred posegom v območje kulturne dediščine - Staro mestno jedro (EŠD 9280) je 
potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. 

SE100 jsm

GE javne stavbe:                  
podtip  GE modernistična 
javne stavbe

1                          
modernistična javna 
stavba

Iz pritličja je dovoljeno bivanje. 

SE105 pin
GE varovanja meril veljavnih 
prostorsko izvedbenih načrtov /

Odlok o zazidalnem načrtu naselja Šmarje (Uradni list SRS, št. 3/78 in Uradni list RS, št. 88/07).
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SE107 pin
GE varovanja meril veljavnih 
prostorsko izvedbenih načrtov /

Odlok o ZN industrijske cone Ines (Ur.l. SRS, št. 48/87, Ur.l. RS, št. 35/06). Del območja, ki sega v 
območje poplavnih voda, naj se ureja v skladu z merili za varovanja pred poplavami iz 37. člena tega 
odloka.

SE109 p GE prometne infrastrukture /

Dovoljena le gradnja /vzdrževanje objektov v skladu z namembnostjo. Izjemoma je dovoljena gradnja 
enostavnih pomožnih infrastukturnih objektov. V delu območja, ki spada v razred preostale poplavne 
nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v 
prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. 
RS, št. 89/08 in 49/20).

SE113 sb GE stanovanja v bloku
1                                
stanovanja v bloku

Ohranja se stavba nekdanje konjušnice gradu Sevnica (stanovanjska stavba ob Cesti na grad) in 
zasaditev z visokodebelnimi drevesi na zahodni strani. 

SE114 vs
GE domačije v strnjenem 
vaškem okolju

1                             
hiša na podeželju 

Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Florijana (EŠD 3347), njenem vplivnem območju 
oziroma celotnem območju izvornega mestnega jedra - območje kulturne dediščine - Staro mestno 
jedro (EŠD 9280) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.

SE115 tm GE trško - mestne hiše 
1                             
trško-mestna hiša

Višinski gabarit ne sme presegati gabarit obstoječih okoliških stavb. Dovoljena je nadomestna gradnja 
na istem mestu ali v neposredni bližini objekta, ki se nadomešča oziroma vzdrževalna dela na obstoječih 
stavbah, pri čemer je potrebno arhitekturne ambientalne značilnosti stavbe, tlorisne in vertikalne 
gabarite, GL in smer slemena. Ohranjajo naj se obstoječi nakloni in tipi streh. Sprememba odmika je 
možna zaradi geološke nestabilnosti terena. Barvo in teksturo strešne kritine je potrebno prilagoditi v 
območju prevladujočemu tipu. Stara stavba se v tem primeru odstrani. Nadzidave so dovoljene le do 
višinskega gabarita okoliških obstoječih stavb. Nova stavba naj načeloma ohranja isto namembnost kot 
objekt, ki se nadomešča. Spremembe namembnosti so možne le za dejavnosti, ki imajo mestotvoren 
značaj- trgovina, gostinstvo, izobraževanje ipd. pod pogojem, da je za novo dejavnost primerno urejen 
dostop in dostava. Pred posegom v območje kulturne dediščine - Staro mestno jedro (EŠD 9280) je 
potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Prav tako je potrebno 
pred posegi na enotah kulturne dediščine - Hiša Glavni Trg2 (EŠD 18543), Hiša Florjanska 4 (EŠD 
18553) in Cerkev Sv. Florijana (EŠD 3347) pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote 
ZVKDS. Podporni zidovi so dovoljeni le v primeru, ko niso možna drugačna zavarovanja brežin. Obdelani 
morajo biti z naravnimi materiali lokalnega izvora. Za območje varovane kulturne dediščine, naselbinski 
spomenik Sevnica – Staro mestno jedro (EŠD9280), Sevnica – Trški dvorec (EŠD 14754) je potrebno 
izdelati konservatorski načrt za prenovo, ki je podlaga za pripravo OPPN. Pri pripravi OPPN je za vse 
ostale enote potrebno pridobiti kulturnovarstvene smernice in mnenje. (OPPN 81-13: Izvorno jedro 
Sevnice vzhodni del)

SE116 tm GE trško - mestne hiše 
1                             
trško-mestna hiša

Višinski gabarit ne sme presegati gabarit obstoječih okoliških stavb. Dovoljena je nadomestna gradnja 
na istem mestu ali v neposredni bližini objekta, ki se nadomešča oziroma vzdrževalna dela na obstoječih 
stavbah, pri čemer je potrebno arhitekturne ambientalne značilnosti stavbe, tlorisne in vertikalne 
gabarite, GL in smer slemena. Ohranjajo naj se obstoječi nakloni in tipi streh. Sprememba odmika je 
možna zaradi geološke nestabilnosti terena. Barvo in teksturo strešne kritine je potrebno prilagoditi v 
območju prevladujočemu tipu. Stara stavba se v tem primeru odstrani. Nadzidave so dovoljene le do 
višinskega gabarita okoliških obstoječih stavb. Nova stavba naj načeloma ohranja isto namembnost kot 
objekt, ki se nadomešča. Spremembe namembnosti so možne le za dejavnosti, ki imajo mestotvoren 
značaj- trgovina, gostinstvo, izobraževanje ipd. pod pogojem, da je za novo dejavnost primerno urejen 
dostop in dostava. Spremembe namembnosti podstrešij v bivalne namene je možna le v skladu s 
smernicami ZVKDS. Pred posegi na enotah kulturne dediščine - Hiša Kvedrova 10 (EŠD 18551), Hiša 
Kvedrova 1 (EŠD 18552) in Vila Kvedrova 19 (EŠD 18550) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene 
pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Prav tako je potrebno pred posegom v območje kulturne 
dediščine - Staro mestno jedro (EŠD 9280) pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne 
enote ZVKDS. Podporni zidovi so dovoljeni le v primeru, ko niso možna drugačna zavarovanja brežin. 
Obdelani morajo biti z naravnimi materiali lokalnega izvora. Za območje varovane kulturne dediščine, 
naselbinski spomenik Sevnica – Staro mestno jedro (EŠD9280), Sevnica – Trški dvorec (EŠD 14754) je 
potrebno izdelati konservatorski načrt za prenovo, ki je podlaga za pripravo OPPN. Pri pripravi OPPN je 
za vse ostale enote potrebno pridobiti kulturnovarstvene smernice in mnenje. (OPPN 81-14:Izvorno 
jedro Sevnice zahodni del)

SE117 x
GE                                                
s posebnim režimom urejanja

obstoječa stavbna 
struktura

Pred posegom v območje kulturne dediščine Park gradu Sevnica (EŠD 7887) ter pred posegom na enoti 
kulturne dediščine - Lutrovska klet(EŠD 13753) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in 
soglasje pristojne enote ZVKDS.

SE118 jsm

GE javne stavbe:                  
podtip  GE modernistična 
javne stavbe

1                          
modernistična javna 
stavba

Obstoječa stavbna struktura se lahko le vzdržuje. V njej se lahko ob obstoječih dejavnostih (terciarnih in 
bivanju) umeščajo tudi nove storitvene dejavnosti. Nova stavbna struktura naj izhaja meril 
predpisanega tipa EUP. 

SE120 p GE prometne infrastrukture /
Dovoljena le gradnja /vzdrževanje objektov v skladu z namembnostjo. Izjemoma je dovoljena gradnja 
enostavnih pomožnih infrastukturnih objektov.

SE121 p GE prometne infrastrukture /
Dovoljena le gradnja /vzdrževanje objektov v skladu z namembnostjo. Izjemoma je dovoljena gradnja 
enostavnih pomožnih infrastukturnih objektov.

SE122 p GE prometne infrastrukture /
Dovoljena le gradnja /vzdrževanje objektov v skladu z namembnostjo. Izjemoma je dovoljena gradnja 
enostavnih pomožnih infrastukturnih objektov.

SE127 pin
GE varovanja meril veljavnih 
prostorsko izvedbenih načrtov /

Odlok o OPPN Za pozidavo območja med Kozjansko ulico in potjo na Zajčjo Goro v Šmarju (Ur.l. RS, št. 
82/2012)

SE128 pin

GE varovanje meril veljavnih 
prostorskih izvedbenih 
načrtov

Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za pozidavo kareja med Planinsko cesto in 
Kozjansko ulico v Sevnici (Uradni list RS, št. 29/12, 79/12–popr., 74/12).

SE131 pin

GE                                         
varovanja meril veljavnih 
prostorsko izvedbenih načrtov /

Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za ureditev območja Zdravstvenega doma Sevnica, 
Optike Bautin, tržnice in javnega parkirišča – SE43.pin (Ur.l. RS, št. 95/2014)

SE132 pin

GE                                         
varovanja meril veljavnih 
prostorsko izvedbenih načrtov /

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za poslovno trgovski center Sevnica (Ur.l. RS, št. 
87/09 in 18/12)

SE133 pin

GE                                         
varovanja meril veljavnih 
prostorsko izvedbenih načrtov /

Pred posegi na enotah kulturne dediščine - Pungerčičev vrt (EŠD 28137), Spomenik borcem NOB (EŠD 
1342) in vplivnem območju le tega je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne 
enote ZVKDS. Odlok o UN Sevnica-Stari center (Ur.l. SRS, št. 48/87, Ur.l. RS, št. 41/93, 40/95 in 
103/11). 

SE139 ppn
GE varovanje pogojev 
izvedbe OPPN / (OPPN 81-15: Stanovanjska soseska ob Drožanjski cesti – zahod)
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SE146 jpp

GE                                                
javnega prostora,              
podtip : GE javnega 
parkirišča 0

Severni del območja je namenjen tudi ureditvi počivališča za avtodome. Južno od počivališča za 
avtodome je dopustna ureditev utrjenih parkirnih površin s travnimi rešetkami iz umetne mase za 
potrebe občasnega parkiranja v času večjih prireditev. Površine morajo biti redno košene in vzdrževane. 
Pred posegi na območju kulturne dediščine, Park gradu Sevnica (EŠD 7887) in zavarovanega območja 
narave Grad Sevnica z grajskim parkom, je treba pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje 
pristojne enote ZVKDS ter naravovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZRSVN.

SE147 hm
GE modernistične 
stanovanjske hiše

1 modernistična 
stanovanjska hiša

Pred posegi na območju kulturne dediščine, Sevnica - Naselbina Dobrava (EŠD 14752), je potrebno 
pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.

SE148 ppn
GE varovanje pogojev 
izvedbe OPPN /

Do sprejetja OPPN naj se obstoječe stavbe v sklopu pripadajočih gradbenih enot urejajo v skladu z 
merili tipa GE .vs. (OPPN 81-03: SS Pungrt)

SE152 od
GE domačije v odprtem 
prostoru /

Glavna stavba se nahaja v EUP SE33.od in skupaj z EUP SE152.od tvori domačijo. V EUP SE152.od je 
dopustna gradnja pomožne stavbe brez glavne stavbe.

SE155 p GE prometne infrastrukture /

Dovoljena je le gradnja /vzdrževanje objektov v skladu z namembnostjo. Izjemoma je dovoljena 
gradnja enostavnih pomožnih infrastukturnih objektov. V delu območja, ki spada v razred preostale 
poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in 
posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in 
morja (Ur. l. RS, št. 89/08 in 49/20). (OPPN 81-14: Izvorno jedro Sevnice zahodni del)

SE156 hm
GE modernistične 
stanovanjske hiše

1 modernistična 
stanovanjska hiša

Investitor je pred izdelavo projekta za gradbeno dovoljenje na zemljišču parc. št. 75/16, k. o. Šmarje, 
dolžan izvesti geološko-geomehanske raziskave terena z oceno plazljivosti.

ST03 od
GE domačije v odprtem 
prostoru

2                             
hiši na podeželju

ST13 vo
GE domačije v odprtem 
vaškem okolju

1                             
hiša na podeželju

Pred posegom na enoti kulturne dediščine - Kozolec na domačiji Stržišče 14 (EŠD 29141) je potrebno 
pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.

ST22 ppn
GE varovanje pogojev 
izvedbe OPPN /

Investitor je v fazi izdelave strokovnih podlag za OPPN dolžan izvesti geološko-geomehanske raziskave 
terena z oceno plazljivosti. Zaradi erodibilnega in plazovitega terena je treba ohraniti čim več obstoječih 
gozdnih sestojev. Dopustna zazidanost območja: FZ do največ 0,30. (OPPN 88-01: Terme Počivice)

SN01 vo
GE domačije v odprtem 
vaškem okolju

1                             
hiša na podeželju

Pred posegom na enoti kulturne dediščine - Domačija Svinjsko 9 (EŠD 29245) je potrebno pridobiti 
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.

SN05 od
GE domačije v odprtem 
prostoru

2                             
hiši na podeželju

SN13 od
GE domačije v odprtem 
prostoru

1                             
hiša na podeželju

Pred posegom na enoti kulturne dediščine - Hiša Svinjsko 28 (EŠD 29244) je potrebno pridobiti 
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.

SN17 DPA
Veljajo določila iz Uredbe o državnem lokacijskem načrtu za daljnovod 2x400 Kv Beričevo-Krško Ur.l. RS 
5/06

SN18 DPA
Veljajo določila iz Uredbe o državnem lokacijskem načrtu za daljnovod 2x400 Kv Beričevo-Krško Ur.l. RS 
5/06

SN20 gp GE gospodarskega poslopja
1                                 
gospodarsko poslopje

Dopustna je tudi gradnja pomožnih stavb za potrebe dejavnosti na kmetiji. Pred posegi v prostor je 
treba upoštevati omejitve v skladu z Uredbo o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v 
prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. 
RS, št. 89/08 in 49/20) in pridobiti mnenje pristojne DRSV.

SJ01 vo
GE domačije v odprtem 
vaškem okolju

1                             
hiša na podeželju

Ohranja naj se parcelacijska zgradbe ozkih pasov pravokotno na reko. Varovano vaško jedro je 
potrebno ohranititi v prvotni tradicionalni podobi- urbanistično tlorisno zasnovo, tipološke značilnosti 
gradnje. Posegi na objektih v območju morajo biti skladni z značajem zavarovanega prostora. Pred 
posegom na območjih kulturne dediščine - Šentjursko Polje (EŠD 27105), Vas (EŠD 27104) ter na enoti 
kulturne dediščine Kašča na domačiji Šentjur na Polju 7 (EŠD 28768) je potrebno pridobiti 
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Ohranjati je potrebno tudi kontinuteto 
poselitvenega in obdelovalnega vzorca ter krajinskega merila kulturne krajine Šentjurskega polja.  V 
delu območja, ki spada v razred preostale poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in 
omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi 
povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08 in 49/20).

SJ02 vs
GE domačije v strnjenem 
vaškem okolju

1                             
hiša na podeželju 

Pred posegi na območjih kulturne dediščine, Kozolci spodnjega polja (EŠD 29654), Šentjursko Polje 
(EŠD 27105) in Vas (EŠD 27104), je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne 
enote ZVKDS. Ohranja naj se parcelacijska zgradbe ozkih pasov pravokotno na reko. Varovano vaško 
jedro je potrebno ohranititi v prvotni tradicionalni podobi- urbanistično tlorisno zasnovo, tipološke 
značilnosti gradnje. Posegi na objektih v območju morajo biti skladni z značajem zavarovanega 
prostora.Ohranjati je potrebno tudi kontinuteto poselitvenega in obdelovalnega vzorca ter krajinskega 
merila kulturne krajine Šentjurskega polja.

SJ03 zpk

GE zelenih urbanih površin in 
zelenega sistema – 
pokopališča 0

Pred posegom na območjih kulturne dediščine - Šentjursko Polje (EŠD 27105), Vas (EŠD 27104) ter na 
enoti kulturne dediščine Cerkev sv. Jurija (EŠD 3114) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in 
soglasje pristojne enote ZVKDS.

SJ04 pjc

GE                                                
posebne javne stavbe,                           
podtip : GE cerkve

obstoječa stavbna 
struktura

Pred posegom na območjih kulturne dediščine - Šentjursko Polje (EŠD 27105), Vas (EŠD 27104) ter na 
enoti kulturne dediščine Cerkev sv. Jurija (EŠD 3114) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in 
soglasje pristojne enote ZVKDS.

SJ05 pjo

GE                                                
posebne javne stavbe,              
podtip : GE obeležij, 
spomenikov in kapelic

obstoječa stavbna 
struktura

Pred posegom na območjih kulturne dediščine - Šentjursko Polje (EŠD 27105) in Vas (EŠD 27104) je 
potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.

SJ06 jps

GE                                                 
javne stavbe,                         
podtip : GE poslovilne stavbe

1                     
paviljonska stavba

Pred posegom na območjih kulturne dediščine - Šentjursko Polje (EŠD 27105) in Vas (EŠD 27104) je 
potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.

SJ07 vo
GE domačije v odprtem 
vaškem okolju

1                             
hiša na podeželju

Pred posegom na območju kulturne dediščine - Šentjursko Polje (EŠD 27105) je potrebno pridobiti 
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Širitve obstoječe gradnje na odprtem 
kmetijskem prostoru, izven strnjenih vasi  niso možne. Možna je le dopolnitev obstoječih domačij s 
posamičnimi stavbami.

Stržišče

Svinjsko

Šentjur na Polju
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SJ08 vo
GE domačije v odprtem 
vaškem okolju

1                             
hiša na podeželju

Pred posegom na območju kulturne dediščine - Šentjursko Polje (EŠD 27105) je potrebno pridobiti 
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Širitve obstoječe gradnje na odprtem 
kmetijskem prostoru, izven strnjenih vasi  niso možne. Možna je le dopolnitev obstoječih domačij s 
posamičnimi stavbami.

SJ09 vs
GE domačije v strnjenem 
vaškem okolju

1                             
hiša na podeželju ali 
trško mesna hiša

Pred posegom na območju kulturne dediščine - Šentjursko Polje (EŠD 27105) je potrebno pridobiti 
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Širitve obstoječe gradnje na odprtem 
kmetijskem prostoru, izven strnjenih vasi  niso možne. Možna je le dopolnitev obstoječih domačij s 
posamičnimi stavbami.

SJ11 jgd

GE                                                 
javne stavbe,                         
podtip : GE gasilnega doma 

1                                 
klasična javna stavba 
ali trška hiša

Pred posegom na območju kulturne dediščine - Šentjursko Polje (EŠD 27105) je potrebno pridobiti 
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Širitve obstoječe gradnje na odprtem 
kmetijskem prostoru, izven strnjenih vasi  niso možne. Možna je le dopolnitev obstoječih domačij s 
posamičnimi stavbami.

SJ12 od
GE domačije v odprtem 
prostoru

1                             
hiša na podeželju

Pred posegom na območju kulturne dediščine - Šentjursko Polje (EŠD 27105) je potrebno pridobiti 
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Širitve obstoječe gradnje na odprtem 
kmetijskem prostoru, izven strnjenih vasi  niso možne. Možna je le dopolnitev obstoječih domačij s 
posamičnimi stavbami.

SJ13 jzp

GE                                                 
javne stavbe,                         
podtip : GE železniške 
postaje

obstoječa stavbna 
struktura

Pred posegom na območju kulturne dediščine - Šentjursko Polje (EŠD 27105) je potrebno pridobiti 
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.

SJ14 kz GE kozolca
1                                 
kozolec

 Pred posegi na območji kulturne dediščine, Kozolci spodnjega polja (EŠD 29654) in Šentjursko Polje 
(EŠD 27105), je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.

SJ15 kz GE kozolca
1                                 
kozolec

 Pred posegi na območji kulturne dediščine, Kozolci spodnjega polja (EŠD 29654) in Šentjursko Polje 
(EŠD 27105), je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.

SJ16 kz GE kozolca
1                                 
kozolec

 Pred posegi na območji kulturne dediščine, Kozolci spodnjega polja (EŠD 29654) in Šentjursko Polje 
(EŠD 27105), je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.

SJ17 kz GE kozolca
1                                 
kozolec

 Pred posegi na območji kulturne dediščine, Kozolci spodnjega polja (EŠD 29654) in Šentjursko Polje 
(EŠD 27105), je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.

SJ18 kz GE kozolca
1                                 
kozolec

 Pred posegi na območji kulturne dediščine, Kozolci spodnjega polja (EŠD 29654) in Šentjursko Polje 
(EŠD 27105), je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.

SJ19 kz GE kozolca
1                                 
kozolec

 Pred posegi na območji kulturne dediščine, Kozolci spodnjega polja (EŠD 29654) in Šentjursko Polje 
(EŠD 27105), je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.

SJ20 kz GE kozolca
1                                 
kozolec

 Pred posegi na območji kulturne dediščine, Kozolci spodnjega polja (EŠD 29654) in Šentjursko Polje 
(EŠD 27105), je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.

SJ21 kz GE kozolca
1                                 
kozolec

 Pred posegi na območji kulturne dediščine, Kozolci spodnjega polja (EŠD 29654) in Šentjursko Polje 
(EŠD 27105), je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.

SJ22 kz GE kozolca
1                                 
kozolec

 Pred posegi na območji kulturne dediščine, Kozolci spodnjega polja (EŠD 29654) in Šentjursko Polje 
(EŠD 27105), je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.

SJ23 kz GE kozolca
1                                 
kozolec

 Pred posegi na območji kulturne dediščine, Kozolci spodnjega polja (EŠD 29654) in Šentjursko Polje 
(EŠD 27105), je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.

SJ24 kz GE kozolca
1                                 
kozolec

 Pred posegi na območji kulturne dediščine, Kozolci spodnjega polja (EŠD 29654) in Šentjursko Polje 
(EŠD 27105), je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.

SJ25 kz GE kozolca
1                                 
kozolec

 Pred posegi na območji kulturne dediščine, Kozolci spodnjega polja (EŠD 29654) in Šentjursko Polje 
(EŠD 27105), je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.

SJ26 kz GE kozolca
1                                 
kozolec

Pred posegi na območji kulturne dediščine, Kozolci spodnjega polja (EŠD 29654) in Šentjursko Polje 
(EŠD 27105), je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.

SJ28 kz GE kozolca
1                                 
kozolec

Pred posegi na območju kulturne dediščine, Kozolci spodnjega polja (EŠD 29654) in Šentjursko Polje 
(EŠD 27105), je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.

SA01 kz GE kozolca
1                                 
kozolec

Pred posegi na območjih kulturne dediščine, Polje Šmarčna-Kompolje (EŠD 727), Kozolci na Polju (EŠD 
220014) in Šmarčna - Vas (EŠD 27125) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje 
pristojne enote ZVKDS. Prav tako je potrebno pred posegi na enoti kulturne dediščine - Kozolec 
domačije Šmarčna 7, pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.

SA02 kz GE kozolca
1                                 
kozolec

Pred posegi na območju kulturne dediščine, Polje Šmarčna-Kompolje (EŠD 727) je potrebno pridobiti 
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Ohranjati je potrebno kontinuteto 
poselitvenega in obdelovalnega vzorca ter krajinskega merila kulturne krajine Šmarčna -Kompolje.

SA03 kz GE kozolca
1                                 
kozolec

Pred posegi na območjih kulturne dediščine, Polje Šmarčna-Kompolje (EŠD 727) in Šmarčna - Vas (EŠD 
27125) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.

SA04 kz GE kozolca
1                                 
kozolec

Pred posegi na območjih kulturne dediščine, Polje Šmarčna-Kompolje (EŠD 727) in Šmarčna - Vas (EŠD 
27125) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.

SA05 od
GE domačije v odprtem 
prostoru

1                             
hiša na podeželju

Pred posegi na območjih kulturne dediščine, Polje Šmarčna-Kompolje (EŠD 727) in Šmarčna - Vas (EŠD 
27125) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Širitve 
obstoječe gradnje na odprtem kmetijskem prostoru, izven strnjenih vasi  niso možne. Možna je le 
dopolnitev obstoječih domačij s posamičnimi stavbami.

SA06 od
GE domačije v odprtem 
prostoru

1                             
hiša na podeželju

Pred posegi na območjih kulturne dediščine, Polje Šmarčna-Kompolje (EŠD 727) in Šmarčna - Vas (EŠD 
27125) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Širitve 
obstoječe gradnje na odprtem kmetijskem prostoru, izven strnjenih vasi  niso možne. Možna je le 
dopolnitev obstoječih domačij s posamičnimi stavbami.

SA08 pjc

GE                                                
posebne javne stavbe,                           
podtip : GE cerkve

obstoječa stavbna 
struktura

Pri pripravi OPPN je potrebno upoštevati kulturnovarstvene smernice in mnenje pristojne enote ZVKDS. 
Pred posegi na območjih kulturne dediščine, Polje Šmarčna-Kompolje (EŠD 727), in Šmarčna - Vas (EŠD 
27125) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Prav tako je 
potrebno pred posegom na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Marije Pomočnice (EŠD 1659) pridobiti 
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Do sprejema in uveljavitve OPPN  se lahko 
izvajajo le posegi v skladu s kulturnovarstvenimi pogoji in soglasjem pristojne območne enote 
ZVKDS.(OPPN 94-01: Revitalizacija naselja Šmarčna)

Šmarčna
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SA09 ppn
GE varovanje pogojev 
izvedbe OPPN /

Pri pripravi OPPN je potrebno upoštevati kulturnovarstvene smernice in mnenje pristojne enote ZVKDS. 
Ohranjati je potrebno kontinuteto poselitvenega in obdelovalnega vzorca ter krajinskega merila. Do 
sprejema in uveljavitve OPPN v območju naselbinske dediščine Šmarčna vas (EŠD 27125) lahko izvajajo 
le posegi na obstoječih stavbah v sklopu pripadajočih GE v skladu z merili GE tipa s končnico.vs in s 
kulturnovarstvenimi pogoji ter soglasjem pristojne  enote ZVKDS,  (OPPN 94-01: Revitalizacija naselja 
Šmarčna).  Obstoječ gasilski dom je dopustno tudi dozidati skladno z merili GE tipa s končnico .jgd ter 
skladno z merili oblikovanja stavb klasična javna stavba (3.4.3.6.04). Pred posegi na območjih kulturne 
dediščine, Polje Šmarčna-Kompolje (EŠD 727), Kozolci na Polju (EŠD 220014) in Šmarčna - Vas (EŠD 
27125) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Prav tako je 
potrebno pred posegom na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Marije Pomočnice (EŠD 1659)  
pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Novi objekti morajo biti locirani 
ob cesti in v bližini obstoječih objektov, tako, da se ohranja tradicionalni vzorec pozidave in kvalitetne 
vedute na naselje in kulturno krajino. Vzdolž reke Save, kjer je bila predhodno odstranjena obrežna 
vegetacija, se z zasaditvami avtohtone vegetacije vzpostavi nov obrežni pas.

SA10 vo
GE domačije v odprtem 
vaškem okolju

1                             
hiša na podeželju

Ohranjati je potrebno kontinuteto poselitvenega in obdelovalnega vzorca ter krajinskega merila kulturne 
krajine Polje Šmarčna -Kompolje. Pred posegi na območjih kulturne dediščine, Polje Šmarčna-Kompolje 
(EŠD 727), in Šmarčna - Vas (EŠD 27125) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje 
pristojne enote ZVKDS. Vzdolž reke Save, kjer je bila predhodno odstranjena obrežna vegetacija, se z 
zasaditvami avtohtone vegetacije vzpostavi nov obrežni pas. V delu območja, ki spada v razred 
preostale poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti 
in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in 
morja (Ur. l. RS, št. 89/08 in 49/20).

SA11 vo
GE domačije v odprtem 
vaškem okolju

1                             
hiša na podeželju

Pred posegi na območju kulturne dediščine, Polje Šmarčna-Kompolje (EŠD 727) je potrebno pridobiti 
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Ohranjati je potrebno kontinuteto 
poselitvenega in obdelovalnega vzorca ter krajinskega merila kulturne krajine Šmarčna -Kompolje. 
Širitve obstoječe gradnje na odprtem kmetijskem prostoru, izven strnjenih vasi  niso možne. Možna je le 
dopolnitev obstoječih domačij s posamičnimi stavbami. Na zemljišču 373/3 in 373/4, obe k. o. 
Kompolje, je najprej dopustna gradnja pomožne stavbe, šele nato gradnja glavne stavbe, oziroma je 
gradnja glavne stavbe dopustna sočasno z gradnjo pomožne stavbe in ne prej.

SA12 vs
GE domačije v strnjenem 
vaškem okolju

1                             
hiša na podeželju

Pri pripravi OPPN je potrebno upoštevati kulturnovarstvene smernice in pridobiti mnenje pristojne enote 
ZVKDS. Do sprejema in uveljavitve OPPN v območju naselbinske dediščine Šmarčna vas (EŠD 27125) se 
lahko izvajajo le posegi v skladu s kulturnovarstvenimi pogoji in soglasjem (OPPN 94-01: Revitalizacija 
naselja Šmarčna). Pred posegi na območjih kulturne dediščine, Polje Šmarčna-Kompolje (EŠD 727) in 
Šmarčna - Vas (EŠD 27125) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote 
ZVKDS.

SA14 zsr

GE zelenih urbanih površin in 
zelenega sistema – površine 
za oddih, rekreacijo in šport 1

Pred posegi na območju kulturne dediščine, Polje Šmarčna-Kompolje (EŠD 727) je potrebno pridobiti 
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Ohranjati je potrebno kontinuteto 
poselitvenega in obdelovalnega vzorca ter krajinskega merila kulturne krajine Šmarčna -Kompolje. 

SA15 ičn

GE                                                
infrastrukturnega objekta,              
podtip : GE čistilne naprave

stavbe v skladu                 
z osnovnim namenom

Pred posegi na območjih kulturne dediščine, Polje Šmarčna-Kompolje (EŠD 727) in Šmarčna - Vas (EŠD 
27125) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.

SC03 od
GE domačije v odprtem 
prostoru

2                             
hiši na podeželju

SG11 od
GE domačije v odprtem 
prostoru

1                             
hiša na podeželju

Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Zidanica Štajngrob 8 (EŠD 29165) je potrebno pridobiti 
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.

SG26 gp GE gospodarskega poslopja
1                                 
gospodarsko poslopje

TZ04 jsm

GE                                                 
javne stavbe,                         
podtip : GE modernistične 
javne stavbe

1                     
modernistična javna 
stavba

Za zemljišče parc. št. 1746/2 in 1853, obe k.o. Tržišče, veljajo določbe strokovnih podlag št. 
DA15/2016.

TZ11 jsk

GE                                                 
javne stavbe,                         
podtip : GE klasične javne 
stavbe

1                             
javna klasična stavba 
ali trško mestna hiša

TZ12 ppn
GE varovanje pogojev 
izvedbe OPPN / (OPPN 100-04: Stanovanjsko območje Tržišče)

TZ13 pjc

GE                                                
posebne javne stavbe,                           
podtip : GE cerkve

obstoječa stavbna 
struktura

Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Marijinega vnebovzetja (EŠD 2613) je potrebno 
pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. 

TZ14 vo
GE domačije v odprtem 
vaškem okolju

1                             
hiša na podeželju

Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Trojice (EŠD 2612) in njenem vplivnem območju je 
potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. 

TZ15 pjc

GE                                                
posebne javne stavbe,                           
podtip : GE cerkve

obstoječa stavbna 
struktura

Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Trojice (EŠD 2612) in njenem vplivnem območju je 
potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. (OPPN 100-04: Prenova 
in revitalizacija izvornega jedra Tržišča) (OPPN 100-04: Prenova in revitalizacija izvornega jedra Tržišča)

TZ16 zpk

GE zelenih urbanih površin in 
zelenega sistema – 
pokopališča 0

Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Trojice (EŠD 2612) in njenem vplivnem območju je 
potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.

TZ17 jp

GE                                                
javnega prostora,                           
podtip : GE središčnega 
javnega prostora 0

Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Trojice (EŠD 2612) in njenem vplivnem območju je 
potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.

Štajngrob

Tržišče

Škovec
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TZ18 vs
GE domačije v strnjenem 
vaškem okolju

1                             
hiša na podeželju

(1) osnovni kubus glavne stavbe: največja širina 8 m + 5%, razmerje širina
      proti dolžini v tlorisu v razmerju 1:2;
(2) sekundarni kubus glavne stavbe: ni dovoljeno graditi; 
(3) streha glavne stavbe: tipa dvokapna streha z naklonom 45 stopinj;
(4) posebne pomožne stavbe so stavbe, ki sicer v vseh elementih odgovarjajo merilom pomožne stavbe 
po 95. členu, razen merilom umestitve na GE, odmika od glavne stavbe in velikosti; posebne pomožne 
stavbe so lahko dimenzij 6,00 x 7,00 m + 5% (ali s prilagoditvijo parcelni meji ob le tej) in se na čelu 
obvezno stikajo z glavno stavbo;
(5) streha posebne pomožne stavbe je lahko le tipa ravna streha, visoka le E1;
(6) pomožna stavba v sekundarnem delu GE je lahko široka do 8,0 m, z razmerjem širine : dolžini od 
1:1  do 2:3, z eno etažo (priporočljiv višinski gabarit);
(7) izdaja gradbenega dovoljenja za gradnjo na posamezni GE je dopustna le na podlagi gradbenega 
dovoljenja za ureditev javnega prostora, predvidene gospodarske javne infrastrukture in priključnih 
mest posameznih GE v EUP.  Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Tržišče - Cerkev Sv. Trojice (EŠD 
2612) in njenem vplivnem območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne 
enote ZVKDS.

TZ19 tm GE trško - mestne hiše 
1                             
trško-mestna hiša

Višina glavne stavbe naj ne presega višinskega gabarit a E2+M, ki naj se poenoti v celotnem območju. 
V primarnem delu GE je dovoljena gradnja pomožne stavbe, na čelni fasadi glavne stavbe, do širine 7,0 
m. Kubus naj ne presega višinski gabarit ene etaže, streha je lahko tudi streha tipa ravna streha, 
postavi se lahko na mejo med dvema GE.

TZ24 ppn
GE varovanje pogojev 
izvedbe OPPN / (OPPN-100-05: Ayurveda Gune Center) 

TZ27 tm GE trško - mestne hiše 
1                             
trško-mestna hiša

Poleg trške-mestne hiše je dovoljena gradnja kovinarsko strugarske delavnice, kot glavnega objekta. 
Lahko se gradi samo delavnica brez trške mestne hiše. Tip objekta po klasifikaciji (CC-SI) 12510, 
dovoljene so le avtomehanične, mizarske in podobne delavnice. Oblikovanje in velikost objekta se 
prilagaja velikosti gradbene enote, tehnološkemu načrtu in pogojem soglasodajalcev. Višina objekta ne 
sme presegati najvišjo stavbo v radiju 100,0 m. Del območja, ki sega v območje poplavnih voda, naj se 
ureja v skladu z merili za varovanja pred poplavami iz 37. člena tega odloka.

TZ31 jsm

GE                                                 
javne stavbe,                         
podtip : GE modernistične 
javne stavbe

1                     
modernistična javna 
stavba

(OPPN 100-02: GC Tržišče). Del območja, ki sega v območje poplavnih voda, naj se ureja v skladu z 
merili za varovanje pred poplavami iz 37. člena tega odloka. Obvezna je predhodna izvedba hidrološko 
hidravlične študije oziroma podrobnejša določitev razredov poplavne nevarnosti. Posegi v priobalni pas 
niso dopustni, razen za izjeme, kot jih v povezavi s 37. členom Zakona o vodah določa 18. odstavek 23. 
člena tega odloka.

TZ33 od
GE domačije v odprtem 
prostoru

1                             
hiša na podeželju

Del območja, ki sega v območje poplavnih voda, naj se ureja v skladu z merili za varovanja pred 
poplavami iz 37. člena tega odloka.

TZ34 hm
GE modernistične 
stanovanjske hiše

1 modernistična 
stanovanjska hiša

(1) sekundarni kubus glavne stavbe: ni dovoljeno graditi;
(2) streha glavne stavbe: tipa ravna streha;
(3) posebne pomožne stavbe so stavbe, ki sicer v vseh elementih odgovarjajo merilom pomožne stavbe 
po 95. členu, razen merilom umestitve na GE, odmika od glavne stavbe in velikosti; posebne pomožne 
stavbe so lahko dimenzij 7,00 x 7,00 m + 5% in se na čelu obvezno stikujejo z glavno stavbo ter 
odmaknjene od javnega prostora 6,00 m;
(5) streha posebne pomožne stavbe je lahko le tipa ravna streha, visoka le E1;
(6) izdaja gradbenega dovoljenja za gradnjo na posamezni GE je dopustna le na podlagi gradbenega 
dovoljenja za ureditev javnega prostora, predvidene gospodarske javne infrastrukture in priključnih 
mest posameznih GE v EUP.

TZ35 od
GE domačije v odprtem 
prostoru

1                             
hiša na podeželju

Del območja, ki sega v območje poplavnih voda, naj se ureja v skladu z merili za varovanja pred 
poplavami iz 37. člena tega odloka.

TZ39 jzp

GE                                                 
javne stavbe,                         
podtip : GE železniške 
postaje

1 klasična javna stavba 
ali paviljonska stavba

TZ42 hm
GE modernistične 
stanovanjske hiše

1 modernistična 
stanovanjska hiša

(1) streha glavne stavbe: tipa dvokapna streha z naklonom 45 stopinj;
(2) posebne pomožne stavbe so stavbe, ki sicer v vseh elementih odgovarjajo merilom pomožne stavbe 
po 95. členu, razen merilom umestitve na GE, odmika od glavne stavbe in velikosti; posebne pomožne 
stavbe so lahko dimenzij 7,00 x 7,00 m + 5% in se na čelu obvezno stikujejo z glavno stavbo ter 
odmaknjene od javnega prostora 6,00 m;
(3) streha posebne pomožne stavbe je lahko le tipa ravna streha, visoka le E1;
(4) izdaja gradbenega dovoljenja za gradnjo na posamezni GE je dopustna le na podlagi gradbenega 
dovoljenja za ureditev javnega prostora, predvidene gospodarske javne infrastrukture in priključnih 
mest posameznih GE v EUP.
Gradnja posebne pomožne stavbe je dovoljena le na novo opredeljenih GE. Del območja, ki sega v 
območje poplavnih voda, naj se ureja v skladu z merili za varovanja pred poplavami iz 37. člena tega 
odloka.

TE01 pjc
GE posebne javne stavbe, 
podtip: GE cerkve

obstoječa stavbna 
struktura

Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Jakoba starejšega (EŠD 2512) in njenem vplivnem 
območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. V 
neposredni bližin dediščine naj se zagotovi zadosten odmik od le te. V cerkvi naj se morebitna 
obnovitvena ali urejevalna dela prilagodijo življenjskemu ciklusu netopirjev, izvajalci del naj se obrnejo 
na ZRSVN, OE Celje. Morebitno urejanje okolice cerkve naj se prilagodi tako, da se ohranja drevesa, 
sklenjene mejice, grmovje in gozd.

TE05 jps
GE javne stavbe, podtip: GE 
poslovilne stavbe 1 paviljonska stavba

Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Jakoba starejšega (EŠD 2512) in njenem vplivnem 
območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.

TE17 vs
GE domačije v strnjenem 
vaškem okolju

1                             
hiša na podeželju

Pred posegi na območju kulturne dediščine, Telče - Vas (EŠD 29656), je potrebno pridobiti 
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. 

TE61 vo
GE domačije v odprtem 
vaškem okolju

1                             
hiša na podeželju

Na zemljiščih parc. št. *143 in del 1499/4, obe k.o. Telče, skupna tlorisna površina osnovnega in
sekundarnih kubusov vidnega dela objekta na stiku z zemljiščem ne sme presegati 200,0 m².

TE63 gs GE gospodarske stavbe
1                             
gospodarska stavba 

TE69 vo
GE domačije v odprtem 
vaškem okolju

1                             
hiša na podeželju

Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Jakoba starejšega (EŠD 2512) in njenem vplivnem 
območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.

TE70 jgd
GE javne stavbe, podtip: GE 
gasilnega doma

1                                 
klasična javna stavba 
ali trška hiša

Pred posegi na območju kulturne dediščine, Telče - Vas (EŠD 220013), je potrebno pridobiti 
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. V območju je dopustna ureditev športnega 
igrišča s pomožnim objektom za igrišče.

TE73 gs GE gospodarske stavbe
1                             
gospodarska stavba 

Pred posegi na območju kulturne dediščine, Telče - Vas (EŠD 220013), je potrebno pridobiti 
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. 

TL22 vo
GE domačije v odprtem 
vaškem okolju

2                             
hiši na podeželju

Telče

Telčice
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TL23 od
GE domačije v odprtem 
prostoru

2                             
hiši na podeželju

TL28 DPA
Veljajo določila iz Uredbe o državnem lokacijskem načrtu za daljnovod 2x400 Kv Beričevo-Krško Ur.l. RS 
5/06

TR03 vo
GE domačije v odprtem 
vaškem okolju

2                             
hiši na podeželju

TR04 od
GE domačije v odprtem 
prostoru

1                             
hiša na podeželju

Dopustna vrsta objekta je tudi vinotoč z degustacijskimi in nastanitvenimi prostori, katerega streho je 
dopustno oblikovati kot ravno streho, pri čemer morajo biti vsi objekti v GE oblikovno skladni.

TR22 od
GE domačije v odprtem 
prostoru

1                             
hiša na podeželju

Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Hiša Trnovec 7 (EŠD 27144) je potrebno pridobiti 
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.

TR40 z GE zidanice 1 zidanica
Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Vinski hram Trnovec 39 (EŠD 28284) in Pajkova zidanica (EŠD 
27146) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.

TR47 z GE zidanice 1 zidanica
Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Vinski hram Trnovec 32 (EŠD 29657) je potrebno pridobiti 
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.

TR49 vo
GE domačije v odprtem 
vaškem okolju

1                             
hiša na podeželju

V EUP je varovana enota KD - vinski hram na domačiji Trnovec 42 (EŠD 241254). Pred posegi je 
potrebno pridobiti soglasje pristojne služne ZVKD.

TR50 od
GE domačije v odprtem 
prostoru

2                             
hiši na podeželju

TR51 od
GE domačije v odprtem 
prostoru

1                             
hiša na podeželju

Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Jurija (EŠD 3516) in njenem vplivnem območju je 
potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. 

TR52 od
GE domačije v odprtem 
prostoru

2                             
hiši na podeželju

TR55 pjc
GE posebne javne stavbe, 
podtip: GE cerkve obstoječa stavba

Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Jurija (EŠD 3516) in njenem vplivnem območju je 
potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Gradnja v neposredni 
bližini cerkve ni sprejemljiva.

TR62 jgd
GE javne stavbe, podtip: GE 
gasilnega doma

1                             
klasična javna stavba

VK13 od
GE domačije v odprtem 
prostoru

2                           
 hiši na podeželju

VK28 vs
GE domačije v strnjenem 
vaškem okolju

1                             
hiša na podeželju ali 
trško mestna hiša

Dejavnosti so dovoljenje tudi v prilični etaži glavne stavbe hiše na podeželju.

VB35 pjc
GE posebne javne stavbe, 
podtip: GE cerkve

obstoječa stavbna 
struktura

Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Marijinega vnebovzetja (EŠD 1658) in njenem 
vplivnem območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. 
Gradnja v neposredni bližini cerkve ni sprejemljiva.

VB36 z GE zidanice
1                             
zidanica

Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Marijinega vnebovzetja (EŠD 1658) in njenem 
vplivnem območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. 
Ohraniti je potrebno prostorski koncept, pojavnost in poglede na območje. 

VB37 z GE zidanice
1                             
zidanica

Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Marijinega vnebovzetja (EŠD 1658) in njenem 
vplivnem območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. 
Ohraniti je potrebno prostorski koncept, pojavnost in poglede na območje.

VB38 z GE zidanice
1                             
zidanica

Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Marijinega vnebovzetja (EŠD 1658) in njenem 
vplivnem območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. 
Ohraniti je potrebno prostorski koncept, pojavnost in poglede na območje. 

VB39 od
GE domačije v odprtem 
prostoru

1                             
hiša na podeželju

Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Marijinega vnebovzetja (EŠD 1658) in njenem 
vplivnem območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. 
Ohraniti je potrebno prostorski koncept, pojavnost in poglede na območje. Možna je širitev obstoječe 
domačije, s pridobitvijo kulturnovarstvenih pogojev in soglasja.

VB40 od
GE domačije v odprtem 
prostoru

1                             
hiša na podeželju

Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Marijinega vnebovzetja (EŠD 1658) in njenem 
vplivnem območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. 
Ohraniti je potrebno prostorski koncept, pojavnost in poglede na območje varovane kulturne dediščine.

VB63 vo
GE domačije v odprtem 
vaškem okolju

1                             
hiša na podeželju

Na območju kulturne dediščine - Gomila Volčje Jame (EŠD 14757) posegi niso dopustni.  Pred posegi na 
enotah kulturne dediščine - Trbinčeva zidanica (EŠD 29161) in Trbinčev toplar (EŠD 29162) je potrebno 
pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Kakršnikoli načrtovani posegi v 
zavarovanem območju gomile so nesprejemljivi.

VB69 jgd
GE javne stavbe, podtip: GE 
gasilskega doma

1                                 
klasična javna stavba 
ali trška hiša

Glavna stavba je lahko visoka do največ E2.

VB71 vo
GE domačije v odprtem 
vaškem okolju

1                             
hiša na podeželju

Pred posegi na vplivnem območju enote kulturne dediščine - Cerkev Sv. Ane (EŠD 1654) je potrebno 
pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.

VB80 vo
GE domačije v odprtem 
vaškem okolju

1                             
hiša na podeželju

Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Marijinega vnebovzetja (EŠD 1658) in njenem 
vplivnem območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.

VB81 vo
GE domačije v odprtem 
vaškem okolju

1                             
hiša na podeželju

Pred posegi na enotah kulturne dediščine - Mertlov toplar (EŠD 29164) in Strlekarjev toplar (EŠD 
29163) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.

VB85 pjc
GE posebne javne stavbe, 
podtip: GE cerkve

obstoječa stavbna 
struktura

Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Ane (EŠD 1654) in njenem vplivnem območju je 
potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Gradnja v neposredni 
bližini cerkve ni sprejemljiva.

VB89 vo
GE domačije v odprtem 
vaškem okolju

1                             
hiša na podeželju

Pred posegi na vplivnem območju enote kulturne dediščine - Cerkev Sv. Ane (EŠD 1654) je potrebno 
pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.

VB90 z
GE zidanice, podtip: GE 
zidanice

1                             
zidanica

Pred posegi na vplivnem območju enote kulturne dediščine - Cerkev Sv. Ane (EŠD 1654) je potrebno 
pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.

VR05 od
GE domačije v odprtem 
prostoru

1                             
hiša na podeželju Dopustna je tudi gradnja stavb: 11302 Stanovanjske stavbe za druge posebne družbene skupine.

VR07 odi
GE kmetije z industrijsko 
proizvodnjo

2                             
hiši na podeželju

Vrh pri Boštanju

Vranje

Vrhek

Trnovec
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VR10 od
GE domačije v odprtem 
prostoru

1                             
hiša na podeželju

Na območju arheološkega najdišča Ajdovski gradec (EŠD 838) novi posegi niso dopustni. Na obstoječih 
objektih dopustno vzdrževanje in obnova. V vplivnem območju le tega je potrebno pred načrtovanjem 
posegov (le nadomestnih gradenj) potrebno izvesti predhodne arheološke raziskave. Vsi posegi v 
vplivnem območju morajo biti podrejeni ohranjanju vloge dediščine. Ohraniti je potrebno prostorski 
koncept, pojavnost in poglede na območje. Vse zunanje ureditve se morajo skladati z značilnimi 
elementi kulturne krajine. Širitev gradnje v vplivnem območju ni možna, razen s predhodno pridobitvijo 
kulturnovarstvenih pogojev in soglasja.

VR12 od
GE domačije v odprtem 
prostoru

1                             
hiša na podeželju

Na območju arheološkega najdišča Ajdovski gradec (EŠD 838) novi posegi niso dopustni. Na obstoječih 
objektih dopustno vzdrževanje in obnova. V vplivnem območju le tega je potrebno pred načrtovanjem 
posegov (le nadomestnih gradenj) potrebno izvesti predhodne arheološke raziskave. Vsi posegi v 
vplivnem območju morajo biti podrejeni ohranjanju vloge dediščine. Ohraniti je potrebno prostorski 
koncept, pojavnost in poglede na območje. Vse zunanje ureditve se morajo skladati z značilnimi 
elementi kulturne krajine. Širitev pozidave ob obstoječih objektih v vplivnem območju ni sprejemljiva 
zaradi varovanja vedut, razen s predhodno pridobitvijo kulturnovarstvenih pogojev in soglasja.

VR13 od
GE domačije v odprtem 
prostoru

1                             
hiša na podeželju

Na območju arheološkega najdišča Ajdovski gradec (EŠD 838) novi posegi niso dopustni. Na obstoječih 
objektih dopustno vzdrževanje in obnova. V vplivnem območju le tega je potrebno pred načrtovanjem 
posegov (le nadomestnih gradenj) potrebno izvesti predhodne arheološke raziskave. Vsi posegi v 
vplivnem območju morajo biti podrejeni ohranjanju vloge dediščine. Ohraniti je potrebno prostorski 
koncept, pojavnost in poglede na območje. Vse zunanje ureditve se morajo skladati z značilnimi 
elementi kulturne krajine. 

VR14 od
GE domačije v odprtem 
prostoru

1                             
hiša na podeželju

Na območju arheološkega najdišča Ajdovski gradec (EŠD 838) novi posegi niso dopustni. Na obstoječih 
objektih dopustno vzdrževanje in obnova. V vplivnem območju le tega je potrebno pred načrtovanjem 
posegov (le nadomestnih gradenj) potrebno izvesti predhodne arheološke raziskave. Vsi posegi v 
vplivnem območju morajo biti podrejeni ohranjanju vloge dediščine. Ohraniti je potrebno prostorski 
koncept, pojavnost in poglede na območje. Vse zunanje ureditve se morajo skladati z značilnimi 
elementi kulturne krajine.

VR16 od
GE domačije v odprtem 
prostoru

1                             
hiša na podeželju

Na območju arheološkega najdišča Ajdovski gradec (EŠD 838) novi posegi niso dopustni. Na obstoječih 
objektih dopustno vzdrževanje in obnova. V vplivnem območju le tega je potrebno pred načrtovanjem 
posegov (le nadomestnih gradenj) potrebno izvesti predhodne arheološke raziskave. Vsi posegi v 
vplivnem območju morajo biti podrejeni ohranjanju vloge dediščine. Ohraniti je potrebno prostorski 
koncept, pojavnost in poglede na območje. Vse zunanje ureditve se morajo skladati z značilnimi 
elementi kulturne krajine. Možna je širitev obstoječe domačije, s predhodno pridobitvijo 
kulturnovarstvenih pogojev in soglasja.

VR17 od
GE domačije v odprtem 
prostoru

2                             
hiši na podeželju

Na območju arheološkega najdišča Ajdovski gradec (EŠD 838) novi posegi niso dopustni. Na obstoječih 
objektih dopustno vzdrževanje in obnova. V vplivnem območju le tega je potrebno pred načrtovanjem 
posegov (le nadomestnih gradenj) potrebno izvesti predhodne arheološke raziskave. Vsi posegi v 
vplivnem območju morajo biti podrejeni ohranjanju vloge dediščine. Ohraniti je potrebno prostorski 
koncept, pojavnost in poglede na območje. Vse zunanje ureditve se morajo skladati z značilnimi 
elementi kulturne krajine. Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Štefana (EŠD 3356) in 
njenem vplivnem območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote 
ZVKDS. Možna je širitev obstoječe domačije, s predhodno pridobitvijo kulturnovarstvenih pogojev in 
soglasja.

VR18 od
GE domačije v odprtem 
prostoru

1                          
hiša na podeželju

Na območju arheološkega najdišča Ajdovski gradec (EŠD 838) novi posegi niso dopustni. Na obstoječih 
objektih dopustno vzdrževanje in obnova. V vplivnem območju le tega je potrebno pred načrtovanjem 
posegov (le nadomestnih gradenj) potrebno izvesti predhodne arheološke raziskave. Vsi posegi v 
vplivnem območju morajo biti podrejeni ohranjanju vloge dediščine. Ohraniti je potrebno prostorski 
koncept, pojavnost in poglede na območje. Vse zunanje ureditve se morajo skladati z značilnimi 
elementi kulturne krajine. Ker bi gradbeni posegi na načrtovanem območju negativno posegli v 
prostorsko integriteto ter na kvalitetne poglede na in iz območja cerkve, gradnja ali širitev obstoječe 
gradnje v vplivnem območju ni dopustna, razen s predhodno pridobitvijo kulturnovarstvenih pogojev in 
soglasja.

VR19 z GE zidanice
1                             
zidanica

Na območju arheološkega najdišča Ajdovski gradec (EŠD 838) novi posegi niso dopustni. Na obstoječih 
objektih dopustno vzdrževanje in obnova. V vplivnem območju le tega je potrebno pred načrtovanjem 
posegov (le nadomestnih gradenj) potrebno izvesti predhodne arheološke raziskave. Vsi posegi v 
vplivnem območju morajo biti podrejeni ohranjanju vloge dediščine. Ohraniti je potrebno prostorski 
koncept, pojavnost in poglede na območje. Vse zunanje ureditve se morajo skladati z značilnimi 
elementi kulturne krajine. Ker bi gradbeni posegi na načrtovanem območju negativno posegli v 
prostorsko integriteto ter na kvalitetne poglede na in iz območja cerkve, gradnja v vplivnem območju ni 
dopustna.

VR20 z GE zidanice
1                             
zidanica

Na območju arheološkega najdišča Ajdovski gradec (EŠD 838) novi posegi niso dopustni. Na obstoječih 
objektih dopustno vzdrževanje in obnova. V vplivnem območju le tega je potrebno pred načrtovanjem 
posegov (le nadomestnih gradenj) potrebno izvesti predhodne arheološke raziskave. Vsi posegi v 
vplivnem območju morajo biti podrejeni ohranjanju vloge dediščine. Ohraniti je potrebno prostorski 
koncept, pojavnost in poglede na območje. Vse zunanje ureditve se morajo skladati z značilnimi 
elementi kulturne krajine. 

VR25 vo
GE domačije v odprtem 
vaškem okolju

1                             
hiša na podeželju

Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Kozolec na domačiji Vranje 26 (EŠD 28778) je potrebno 
pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.

VR26 z GE zidanice
1                             
zidanica

Na območju arheološkega najdišča Ajdovski gradec (EŠD 838) novi posegi niso dopustni. Na obstoječih 
objektih dopustno vzdrževanje in obnova. V vplivnem območju le tega je potrebno pred načrtovanjem 
posegov (le nadomestnih gradenj) potrebno izvesti predhodne arheološke raziskave. Vsi posegi v 
vplivnem območju morajo biti podrejeni ohranjanju vloge dediščine. Ohraniti je potrebno prostorski 
koncept, pojavnost in poglede na območje. Vse zunanje ureditve se morajo skladati z značilnimi 
elementi kulturne krajine. Ker bi gradbeni posegi na načrtovanem območju negativno posegli v 
prostorsko integriteto ter na kvalitetne poglede na in iz območja cerkve, gradnja v vplivnem območju ni 
dopustna.

VR27 pjc
GE posebne javne stavbe, 
podtip: GE cerkve

obstoječa stavbna 
struktura

Na območju arheološkega najdišča Ajdovski gradec (EŠD 838) novi posegi niso dopustni. Na obstoječih 
objektih dopustno vzdrževanje in obnova. V vplivnem območju le tega je potrebno pred načrtovanjem 
posegov (le nadomestnih gradenj) potrebno izvesti predhodne arheološke raziskave. Vsi posegi v 
vplivnem območju morajo biti podrejeni ohranjanju vloge dediščine. Ohraniti je potrebno prostorski 
koncept, pojavnost in poglede na območje. Vse zunanje ureditve se morajo skladati z značilnimi 
elementi kulturne krajine. Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Štefana (EŠD 3356) in 
njenem vplivnem območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote 
ZVKDS. Gradnja v neposredni bližini cerkve ni sprejemljiva.

VR28 vo
GE domačije v odprtem 
vaškem okolju

1                             
hiša na podeželju

Na območju arheološkega najdišča Ajdovski gradec (EŠD 838) novi posegi niso dopustni. Na obstoječih 
objektih dopustno vzdrževanje in obnova. V vplivnem območju le tega je potrebno pred načrtovanjem 
posegov (le nadomestnih gradenj) potrebno izvesti predhodne arheološke raziskave. Vsi posegi v 
vplivnem območju morajo biti podrejeni ohranjanju vloge dediščine. Ohraniti je potrebno prostorski 
koncept, pojavnost in poglede na območje. Vse zunanje ureditve se morajo skladati z značilnimi 
elementi kulturne krajine. Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Štefana (EŠD 3356) in 
njenem vplivnem območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote 
ZVKDS.
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VC01 kz GE kozolca
1                                 
kozolec

Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Križa (EŠD 2484) in njenem vplivnem območju je 
potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.  Ohraniti je potrebno 
prostorski koncept, pojavnost in poglede na območje. Vse zunanje ureditve se morajo skladati z 
značilnimi elementi kulturne krajine, z avtohtono listopadno zasaditvijo. 

VC09 od
GE domačije v odprtem 
prostoru

1                             
hiša na podeželju

Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Majcnova domačija (EŠD 29240) je potrebno pridobiti 
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. 

VC11 jgd

GE                                                 
javne stavbe,                         
podtip : GE gasilnega doma 

1                                 
klasična javna stavba 
ali trška hiša

Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Križa (EŠD 2484) in njenem vplivnem območju je 
potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Ohraniti je potrebno 
prostorski koncept, pojavnost in poglede na območje. Vse zunanje ureditve se morajo skladati z 
značilnimi elementi kulturne krajine, z avtohtono listopadno zasaditvijo.

VC13 pjc

GE                                                
posebne javne stavbe,                           
podtip : GE cerkve

obstoječa stavbna 
struktura

Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Križa (EŠD 2484) in njenem vplivnem območju je 
potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Ohraniti je potrebno 
prostorski koncept, pojavnost in poglede na območje.  Gradnja v neposredni bližini cerkve ni 
sprejemljiva, razen gradnja mrliške vežice kot pomožne stavbe. Vse zunanje ureditve se morajo skladati 
z značilnimi elementi kulturne krajine, z avtohtono listopadno zasaditvijo. V cerkvi naj se morebitna 
obnovitvena ali urejevalna dela prilagodijo življenjskemu ciklusu netopirjev, izvajalci del pred začetkom 
del obvestijo  ZRSVN, OE Celje.

VC15 pjo

GE                                                
posebne javne stavbe,              
podtip : GE obeležij, 
spomenikov in kapelic

obstoječa stavbna 
struktura

Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Križa (EŠD 2484) in njenem vplivnem območju je 
potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Ohraniti je potrebno 
prostorski koncept, pojavnost in poglede na območje. Vse zunanje ureditve se morajo skladati z 
značilnimi elementi kulturne krajine, z avtohtono listopadno zasaditvijo.

VC17 vo
GE domačije v odprtem 
vaškem okolju

1                             
hiša na podeželju

Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Slopno znamenje (EŠD 9306) je potrebno pridobiti 
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Slopno znamenje se zaščiti in varuje na 
avtentični lokaciji.

VC23 zdz

GE zelenih urbanih površin in 
zelenega sistema – druge 
urejene zelene površine 0

Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Križa (EŠD 2484) in njenem vplivnem območju je 
potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Ohraniti je potrebno 
prostorski koncept, pojavnost in poglede na območje. Vse zunanje ureditve se morajo skladati z 
značilnimi elementi kulturne krajine, z avtohtono listopadno zasaditvijo. Možna je ureditev prostora za 
vaje in tekmovanja, s predhodno pridobitvijo kulturnovarstvenih pogojev in soglasja.

VC24 zdz

GE zelenih urbanih površin in 
zelenega sistema – druge 
urejene zelene površine 0

Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Križa (EŠD 2484) in njenem vplivnem območju je 
potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Ohraniti je potrebno 
prostorski koncept, pojavnost in poglede na območje. Vse zunanje ureditve se morajo skladati z 
značilnimi elementi kulturne krajine, z avtohtono listopadno zasaditvijo. Možna je ureditev prostora za 
vaje in tekmovanja, s predhodno pridobitvijo kulturnovarstvenih pogojev in soglasja.

VC25 zdz

GE zelenih urbanih površin in 
zelenega sistema – druge 
urejene zelene površine 0

Na območju je dovoljena postavitev športne opreme- vadbišče za potrebe gasilce oziroma organizacija 
lokalnih prireditev. 

VC26 zpk

GE zelenih urbanih površin in 
zelenega sistema – 
pokopališča 0

Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Križa (EŠD 2484) in njenem vplivnem območju je 
potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Ohraniti je potrebno 
prostorski koncept, pojavnost in poglede na območje. Vse zunanje ureditve se morajo skladati z 
značilnimi elementi kulturne krajine, z avtohtono listopadno zasaditvijo. Gradnja v neposredni bližini 
cerkve ni sprejemljiva.

VC28 DPA
Veljajo določila iz Uredbe o državnem lokacijskem načrtu za daljnovod 2x400 Kv Beričevo-Krško Ur.l. RS 
5/06

VC29 DPA
Veljajo določila iz Uredbe o državnem lokacijskem načrtu za daljnovod 2x400 Kv Beričevo-Krško Ur.l. RS 
5/06

VC30 DPA
Veljajo določila iz Uredbe o državnem lokacijskem načrtu za daljnovod 2x400 Kv Beričevo-Krško Ur.l. RS 
5/06

ZA35 jsg

GE                                                 
javne stavbe,                         
podtip : GE javne stavbe v 
gozdu

1                                 
hiša na podeželju

ZA42 gs GE gospodarske stavbe
1                             
gospodarska stavba 

Rodovitni del tal, odstranjen pri gradbenih posegih v EUP ZA42, se uporabi za vzpostavitev nadomestnih 
kmetijskih zemljišč v EUP KGV173 in za izvedbo zunanje ureditve novo zgrajenih objektov (npr. brežine, 
zelenice) v EUP ZA42.
Za rodovitni del tal, odstranjen pri gradbenih posegih v EUP ZA42, je treba pripraviti elaborat ravnanja z 
rodovitnim delom tal, ki ga potrdi strokovnjak kmetijske stroke – pedolog, iz katerega bo razviden 
način, čas in strokovni nadzor nad: odstranitvijo rodovitnega dela tal pri gradbenih posegih, 
skladiščenjem rodovitnega dela tal in navažanjem rodovitnega dela tal na območja vzpostavitve 
nadomestnih kmetijskih zemljišč. Pri odstranjevanju in navažanju rodovitnega dela tal je treba preprečiti 
poslabšanje strukture tal in trajne degradacije tal, v čim večji meri pa je treba ohraniti rodovitnost tal in 
količino prsti. Odstranitev, skladiščenje in navažanje rodovitnega dela tal se izvedejo pod nadzorom 
strokovnjaka kmetijske stroke – pedologa.
Pogoj za izdajo gradbenega dovoljenja v EUP ZA42 so odločba o uvedbi zahtevne agromelioracije 
oziroma soglasje ministrstva, pristojnega za kmetijstvo, k načrtu agromelioracijskih del za nezahtevno 
agromelioracijo v EUP KGV173, pravnomočna odločba o krčitvi gozda v kmetijske namene in potrdilo 
strokovnjaka kmetijske stroke - pedologa, da so v EUP KGV173 ustrezno izvedena pripravljalna dela za 
navoz rodovitnega dela tal. Pogoj za pridobitev uporabnega dovoljenja v EUP ZA42 sta potrdili 
strokovnjaka kmetijske stroke - pedologa, da so v EUP KGV173 vzpostavljena nadomestna kmetijska 
zemljišča, ki so po površini in kvaliteti primerljiva z zemljišči na območju gradbenih posegov v EUP ZA42 
in da so vsa dela, vezana na odstranitev, skladiščenje in navažanje rodovitnega dela tal, izvedena v 
skladu z elaboratom ravnanja z rodovitnim delom tal.

ZU07 od
GE domačije v odprtem 
prostoru

1                             
hiša na podeželju

Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Rušnarjev mlin (EŠD 3204) je potrebno pridobiti 
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. 

ZU11 od
GE domačije v odprtem 
prostoru

1                             
hiša na podeželju

Investitor je pred izdelavo projekta za gradbeno dovoljenje dolžan izvesti geološko-geomehanske 
raziskave terena z oceno plazljivosti. Na zemljiščih parc. št. 149/7 (zahodni nepozidan del), 148/2 
(vzhodni nepozidan del) in 149/8, vse k.o. Žurkov Dol, zaradi območja sanacije plazu ni dopustna 
gradnja stavb, zemljišča se nameni za urejanje prometnih površin, parkirišča.  

ZU23 vo
GE domačije v odprtem 
vaškem okolju

1                             
hiša na podeželju

Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Domačija Žurkov dol 7 (EŠD 29241) je potrebno pridobiti 
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. 

Veliki Cirnik

Zavratec

Žurkov Dol
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ZU43 vs
GE domačije v strnjenem 
vaškem okolju

1                             
hiša na podeželju

(1) osnovni kubus glavne stavbe: največja širina 8,00 m +5%, razmerje širine proti dolžini v tlorisu v 
razmerju 1:2;
(2) posebne pomožne stavbe so stavbe, ki sicer v vseh elementih odgovarjajo merilom pomožne stavbe 
po 95. členu, razen merilom umestitve na GE, odmika od glavne stavbe in velikosti; posebne pomožne 
stavbe so lahko dimenzij 4,00 x 6,00 m + 5%, visoka le E1 in se obvezno stikujejo z glavno stavbo;
(3) streha posebne pomožne stavbe je lahko le tipa ravna streha,
(4) izdaja gradbenega dovoljenja za gradnjo na posamezni GE je dopustna le na podlagi gradbenega 
dovoljenja za ureditev javnega prostora, predvidene gospodarske javne infrastrukture in priključnih 
mest posameznih GE v EUP.
Gradnja posebne pomožne stavbe je dovoljena le na novo opredeljenih GE. 

ZS02 od
GE domačije v odprtem 
prostoru

1                             
hiša na podeželju

Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Gospodarsko poslopje na domačiji Zabukovje 46 (EŠD 9308) 
in Kozolec na domačiji Zabukovje 46 (EŠD 9307 je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in 
soglasje pristojne enote ZVKDS. 

ZS15 od
GE domačije v odprtem 
prostoru

1                             
hiša na podeželju

Rodovitni del tal, odstranjen pri gradbenih posegih na zemljiščih parc. št. 1091 in 1092/1, obe k. o. 
Zabukovje, se uporabi za vzpostavitev nadomestnih kmetijskih zemljišč v EUP KGV173 in za izvedbo 
zunanje ureditve novo zgrajenih objektov (npr. brežine, zelenice) v EUP ZS15.
Za rodovitni del tal, odstranjen pri gradbenih posegih v EUP ZS15, je treba pripraviti elaborat ravnanja z 
rodovitnim delom tal, ki ga potrdi strokovnjak kmetijske stroke – pedolog, iz katerega bo razviden 
način, čas in strokovni nadzor nad: odstranitvijo rodovitnega dela tal pri gradbenih posegih, 
skladiščenjem rodovitnega dela tal in navažanjem rodovitnega dela tal na območja vzpostavitve 
nadomestnih kmetijskih zemljišč. Pri odstranjevanju in navažanju rodovitnega dela tal je treba preprečiti 
poslabšanje strukture tal in trajne degradacije tal, v čim večji meri pa je treba ohraniti rodovitnost tal in 
količino prsti. Odstranitev, skladiščenje in navažanje rodovitnega dela tal se izvedejo pod nadzorom 
strokovnjaka kmetijske stroke – pedologa.
Pogoj za izdajo gradbenega dovoljenja na zemljiščih parc. št. 1091 in 1092/1, obe k. o. Zabukovje, v 
EUP ZS15 so odločba o uvedbi zahtevne agromelioracije oziroma soglasje ministrstva, pristojnega za 
kmetijstvo, k načrtu agromelioracijskih del za nezahtevno agromelioracijo v EUP KGV173, pravnomočna 
odločba o krčitvi gozda v kmetijske namene in potrdilo strokovnjaka kmetijske stroke - pedologa, da so 
v EUP KGV173 ustrezno izvedena pripravljalna dela za navoz rodovitnega dela tal. Pogoj za pridobitev 
uporabnega dovoljenja na zemljiščih parc. št. 1091 in 1092/1, obe k. o. Zabukovje, v EUP ZS15 sta 
potrdili strokovnjaka kmetijske stroke - pedologa, da so v EUP KGV173 vzpostavljena nadomestna 
kmetijska zemljišča, ki so po površini in kvaliteti primerljiva z zemljišči na območju gradbenih posegov v 
EUP ZS15 in da so vsa dela, vezana na odstranitev, skladiščenje in navažanje rodovitnega dela tal, 
izvedena v skladu z elaboratom ravnanja z rodovitnim delom tal.

ZS28 od
GE domačije v odprtem 
prostoru

1                             
hiša na podeželju

Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Hiša Zabukovje 53 (EŠD 7601) je potrebno pridobiti 
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.

ZS35 vo
GE domačije v odprtem 
vaškem okolju

1                             
hiša na podeželju

Novi objekti morajo biti locirani ob cesti in v bližini obstoječih objektov, tako, da se ohranja tradicionalni 
vzorec pozidave in kvalitetne vedute na cerkev.
Odpadne vode iz objektov se odvajajo v vodotesne greznice ali kanalizacijski sistem. 

ZS38 gs GE gospodarske stavbe
1                             
gospodarska stavba 

ZS39 zdz

GE zelenih urbanih površin in 
zelenega sistema – druge 
urejene zelene površine 0

Območje, ki je prostorsko povezano s GE pokopališča, naj se glede na vlogo primerno hortikulturno 
uredi. Gradnja na območju zelenih površin ni dopustna. Pred posegi na enoti kulturne dediščine - 
Cerkev Sv. Lenarta (EŠD 3514) in njenem vplivnem območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene 
pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. 

ZS40 pjc

GE                                                
posebne javne stavbe,                           
podtip : GE cerkve

obstoječa stavbna 
struktura

Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Lenarta (EŠD 3514) in njenem vplivnem območju 
je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Ohranja naj se 
prostorski koncept Cerkve sv. Lenarta (EŠD 3514) in vloga v širšem prostoru. Gradnja v neposredni 
bližini cerkve ni sprejemljiva.

ZS41 ppn
GE varovanje pogojev 
izvedbe OPPN /

Obstoječe stavbe se lahko v sklopu pripadajoče GE domačije do sprejetja OPPN urejajo v skladu z merili 
GE tipa .tm. (OPPN 106-01: Sanacija vasi Zabukovje)

ZS43 vo
GE domačije v odprtem 
vaškem okolju

1                             
hiša na podeželju

 Vsi posegi v vplivnem območju cerkve sv. Lenarta (EŠD 3514) morajo biti podrejeni ohranjanju vloge 
dediščine. V primeru krčitve gozda se vzpostavi gozdni rob (znotraj območja urejanja se 3 metrski pas 
prepusti zaraščanju), ki se ustrezno vzdržuje. V primeru gradnje se odvečni gradbeni material in 
odpadki ne odlagajo znotraj ureditvenega območja, temveč nekje izven, na urejenem odlagališču. 
Odpadne vode iz objektov se odvajajo v vodotesne greznice ali kanalizacijski sistem. V gozdni rob na 
vzhodni meji ureditvenega območja se ne posega. 

ZS44 ppn
GE varovanje pogojev 
izvedbe OPPN /

Obstoječe stavbe se lahko do sprejetja OPPN urejajo v skladu z merili GE tipa .vo. (OPPN 106-01: 
Sanacija vasi Zabukovje)

ZM06 DPA
Veljajo določila iz Uredbe o državnem lokacijskem načrtu za daljnovod 2x400 Kv Beričevo-Krško Ur.l. RS 
5/06

ZI04 od
GE domačije v odprtem 
prostoru

1                             
hiša na podeželju

Nove posege (gradnja stavb, dostopov ipd.) se izvede tako, da se prilagodijo naravnim značilnostim 
terena in ohranjajo naravne morfološke značilnosti površja. Obsežna izravnava terena in gradnja visokih 
opornih zidov nista dopustni. Teren se izvede v obliki zatravljenih brežin, izjemoma s položnimi, 
kaskadnimi suhozidi, ki se maksimalno ozelenijo z avtohtonimi vrstami grmovnic in popenjavk. 
Morebitno ograjevanje naj bo izvedeno z živimi mejami. Okolica objektov naj se uredi z zasaditvijo 
avtohtonega drevja, grmovnic ter zatravi z mešanico avtohtonih trav. Tujerodnih rastlinskih vrst naj se 
ne vnaša.

Zgornje Mladetiče

Zabukovje nad Sevnico

Žirovnica
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ZI11 od
GE domačije v odprtem 
prostoru

1                             
hiša na podeželju

Na zemljišču 86/1, k. o. Radež, je najprej dopustna gradnja pomožne stavbe, šele nato gradnja glavne 
stavbe, oziroma je gradnja glavne stavbe dopustna sočasno z gradnjo pomožne stavbe in ne prej. 
Gradnja novih objektov naj se načrtuje čim bližje obstoječim objektom in cesti ter v odmiku od 
gozdnega roba vsaj za eno drevesno višino odraslega drevesa. Nove posege (gradnja stavb, dostopov 
ipd.) se izvede tako, da se prilagodijo naravnim značilnostim terena in ohranjajo naravne morfološke 
značilnosti površja. Obsežna izravnava terena in gradnja visokih opornih zidov nista dopustni. Teren se 
izvede v obliki zatravljenih brežin, izjemoma s položnimi, kaskadnimi suhozidi, ki se maksimalno 
ozelenijo z avtohtonimi vrstami grmovnic in popenjavk. Morebitno ograjevanje naj bo izvedeno z živimi 
mejami. Okolica objektov naj se uredi z zasaditvijo avtohtonega drevja, grmovnic ter zatravi z mešanico 
avtohtonih trav. Tujerodnih rastlinskih vrst naj se ne vnaša.

ZR18 pjc

GE                                                
posebne javne stavbe,                           
podtip : GE cerkve

obstoječa stavbna 
struktura

Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Benedikta (EŠD 3354) in njenem vplivnem območju 
je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Ohranja naj se 
prostorski koncept Cerkve sv. Benedikta (EŠD 3354) in vloga v širšem prostoru. Gradnja v neposredni 
bližini cerkve ni sprejemljiva.

ZR19 vo
GE domačije v odprtem 
vaškem okolju

1                             
hiša na podeželju

Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Benedikta (EŠD 3354) in njenem vplivnem območju 
je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Ohranja naj se 
prostorski koncept Cerkve sv. Benedikta (EŠD 3354) in vloga v širšem prostoru.

ZR36 vo
GE domačije v odprtem 
vaškem okolju

1                             
hiša na podeželju

Obsežne izravnave terena in gradnja visokih opornih zidov se ne izvaja. Robove in nasutja, ki nastanejo 
med gradnjo objekta in ureditvijo okolice ter gradnjo dovozne ceste je treba sanirati in prilagoditi 
reliefnim značilnostim terena. Le ta se izvede v obliki zatravljenih brežin, izjemoma s položnimi, 
kaskadnimi suhozidi, ki se maksimalno ozelenijo z avtohtonimi vrstami grmovnic in popenjavk. Umetnih 
ostrih ovir (škarpe, oporni zidovi) naj se ne ustvarja v prostoru.

KGV161 /
EUP zunaj območij stavbnih 
zemljišč 

Zaradi spremembe namenske rabe iz gozda v kmetijsko zemljišče, je treba enako kot pri drugih 
kmetijskih zemljiščih na vodovarstvenih območjih, upoštevati veljavne predpise s področja varovanja 
vodnih virov na območju občine Sevnica.

KGV166,
KGV167,
KGV168,
KGV169,
KGV170

/
EUP zunaj območij stavbnih 
zemljišč 

V enoti urejanja prostora je treba do leta 2036 vzpostaviti kmetijsko dejansko rabo.

KGV171
/

EUP zunaj območij stavbnih 
zemljišč 

V območju je dopustna ureditev nogometnega igrišča na travnati površini brez ograje.

KGV172
/

EUP zunaj območij stavbnih 
zemljišč 

V območju je dopustna gradnja podzemnih vodov gospodarske javne infrastrukture obstoječega naselja.

KGV173
/

EUP zunaj območij stavbnih 
zemljišč 

Enota urejanja prostora je namenjena vzpostavitvi nadomestnih kmetijskih zemljišč za posege v EUP 
ZA42, MV20 in ZS15. V kolikor vzpostavitev nadomestnih kmetijskih zemljišč predstavlja zahtevno 
agromelioracijo, je treba pridobiti odločbo o uvedbi zahtevne agromelioracije. V kolikor vzpostavitev 
nadomestnih kmetijskih zemljišč predstavlja nezahtevno agromelioracijo, je treba pripraviti načrt 
agromelioracijskih del s popisom del, ki ga izdela javna služba kmetijskega svetovanja, iz katerega so 
razvidne: katastrska občina in parcelne številke nezahtevne agromelioracije ter; predvidena 
agromelioracijska dela, njihova količina in lokacija. Za načrt nezahtevnih agromelioracijskih del je treba 
pridobiti soglasje ministrstva, pristojnega za kmetijstvo. Na zemljiščih, ki so po dejanski rabi gozd, je 
treba izvesti pripravljalna dela (npr. predhodni posek gozda, odvoz lesa) za navoz rodovitnega dela tal. 

KGV162, 
KGV163 vi GE vinogradniško območje

Zaradi spremembe namenske rabe iz gozda v kmetijsko zemljišče, je treba enako kot pri drugih 
kmetijskih zemljiščih na vodovarstvenih območjih, upoštevati veljavne predpise s področja varovanja 
vodnih virov na območju občine Sevnica.

KGV62 re GE območje rekreacije

Na delu, ki posega na območje EPO 12100 Zasavsko hribovje in pNV 10072 Čanjski potok, je treba 
upoštevati usmeritve, podane v nadaljevanju. Znotraj območja urejanja naj se po krčitvi gozda 
vzpostavi gozdni rob tako, da se 3 m pas izkrčenega zemljišča proti gozdu prepusti zaraščanju s ciljem 
vzpostavitve gozdnega roba. Gozdni rob se ustrezno vzdržuje. Ohranja se osnovne reliefne značilnosti 
površja, prehodi v okoliški teren naj bodo mehkih oblik. Ostanki odstranjene vegetacije (panji, korenine, 
veje) se deponirajo na območju urejanja ter se jih uporabi za izvedbo zemeljskih del. Območja naj se 
ne ograjuje z ograjami, ki bi onemogočale prehod prostoživečih vrst. Spodbuja naj se ekstenzivno 
kmetijstvo. Preprečuje naj se zaraščanje novih kmetijskih površin. Kmetijske površine se gnoji na 
uveljavljen (obstoječ, tradicionalen) način, s hlevskim gnojem; ne uporablja se mineralnih gnojil in 
gnojevke. Sestave biocenoze naj se ne spreminja z naseljevanjem tujerodnih rastlin in živali. Na 
območju naj se ne postavlja trajnih, niti začasnih objektov. Ohranja se morfološke in hidrološke 
lastnosti vodotokov ter na obrežju vodotoka pas obvodne grmovne in drevesne vegetacije.

KGV66, 
KGV67 pz

GE lokacij grobišč (površine 
za pokope živali)

KGV69, 
KGV71 ru

GE lokacij za odlaganje 
ruševin v primeru naravnih in 
drugih nesreč

Za podobmočje KGV71.ru veljajo določila OPPN-107-1: Sanacija kamnoloma Zavratec, za podobmočje 
KGV69.ru veljajo določila OPPN-32-01: Izkoriščanje mineralne surovine s sanacijo in predelavo 
gradbenih odpadkov Kaplja vas.

EUP-KGV-ru

EUP-KGV

EUP-KGV-re

EUP-KGV-vi

EUP-KGV-pz 

Žigrski Vrh
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KGV72, 
KGV70, 
KGV73, 
KGV94 ek

GE površin nadzemnega 
pridobivalnega prostora

(KGV72.ek - del OPPN 12-01: Sanacija in širitev kamnoloma Červivec) Območje naj se sanira na podlagi 
OPPN. Na območju in v vplivnem območju botanične naravne vrednote Červivec - nahajališče 
navadnega kosmatinca (evid. št. 80253) naj se ne izvaja eksploatacije do sprejetja OPPN. OPPN za 
sanacijo se pripravi na podlagi smernic pristojne enote ZRSVN. Na  območju se zaradi vpliva in možnosti 
širitve pomembnega, bogatega rastišča zavarovane vrste (podvrsta velikonočnice), s sanacijo vzpostavi 
kmetijsko zemljišče s  humusno sestavo tal in ustreznimi pogoji za razvoj rastišča. Dela se lahko 
izvedejo le pod pogoji in nadzorom pristojne enote ZRSVN.
(KGV73.ek - del OPPN 12-01: Sanacija in širitev kamnoloma Červivec) Nadaljnja širitev in eksploatacija 
se lahko izvajata le na podlagi sprejetega OPPN za širitev ob predhodni sanaciji degradiranega dela. 
Degradirano območje naj se sanira na podlagi OPPN. Po končani eksploataciji se s sanacijo vzpostavi 
kmetijsko zemljišče.

Za podobmočje KGV70.ek veljajo določila OPPN-45-03: Sanacija kamnoloma Log II.
Za območje KGV94.ek veljajo določila OPPN-106-02: Širitev in sanacija kamnoloma Zabukovje/Podvrh 
II.

EUP-KGV-ek
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VSEBINA

DRŽAVNI ZBOR
446. Sklep o nedopustnosti razpisa zakonodajnega 

referenduma o Zakonu o ratifikaciji Sporazuma 
med Vlado Republike Slovenije in Organizacijo za 
sodelovanje pri skupnem oboroževanju (OCCAR) 
o upravljanju programa Boxer s strani OCCAR 
(MSOSSO, EPA 2238-VIII) 1205

VRHOVNO SODIŠČE
447. Odredba o spremembi Odredbe o posebnih ukre-

pih iz 83.a člena Zakona o sodiščih zaradi prepre-
čitve ponovnih izbruhov in širjenja okužb z nalezlji-
vo boleznijo COVID-19 1206

POPRAVKI
448. Popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah 

Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine 
Sevnica 3 1206
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