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61. člen
(velikost, urejanje in oblikovanje zelenih površin)
(1) Znotraj urbanih naselij je treba zagotoviti ustrezno površino zelenih (FZP) in drugih javnih odprtih površin (FJP). Za vsako
novo stanovanje v večstanovanjski stavbi ter za vsako posteljo v objektih s posebnim namenom je potrebno na parcelah, namenjenih za gradnjo objekta, zagotoviti zelene površine, zahtevane po posameznih podrobnih namenskih rabah.
(2) Najmanjša velikost otroškega igrišča je 50 m2, najmanjša velikost igrišča za igro večjih otrok in mladostnikov je 500 m2.
Igrišča za igro otrok morajo biti umaknjena od prometnic.
(3) Če zaradi dopustne zazidanosti (FZ) na stavbni parceli ni možno posaditi s tem načrtom določenega števila dreves, je
treba manjkajoče število dreves posaditi na javnih površinah, ki jih v ta namen določi občina.
(4) Zasaditev površin je potrebno izvajati s funkcionalnimi drevesi. Izbor rastlin mora upoštevati rastiščne razmere in varnostno zdravstvene zahteve.
(5) Obstoječe drevorede je potrebno ohranjati. Če to zaradi tehničnih ali varnostnih zahtev ni možno, jih je potrebno nadomestiti oziroma sanirati.
(6) Obrežne drevnine ni dovoljeno odstranjevati. Če je odstranitev zaradi tehničnih ali varnostnih zahtev nujna, jih je potrebno
nadomestiti oziroma sanirati.
(7) Na vseh območjih naselja se ohranja čim več obstoječe vegetacije, pri novih zasaditvah pa se uporabljajo predvsem
avtohtone drevesne in grmovne vrste listavcev. Nove zasaditve ne smejo ovirati prometne varnosti oziroma preglednosti.
(8) Višinske razlike na zemljišču je potrebno premostiti s travnatimi brežinami. Izjemoma se višinske razlike lahko premostijo
z opornimi zidovi do višine 1,5 m. Gradnja opornega zidu višjega od 1,5 m je dopustna, kadar obstaja nevarnost rušenja terena.
Če je zaradi terenskih razmer višina opornega zidu večja od 2 m, se praviloma izvede v kaskadah. Oporni zid mora biti obdelan
z naravnimi materiali in intenzivno ozelenjen.
(9) Pri urejanju okolice objektov in javnih površin mora izvajalec gradbenih del med gradnjo objekta zavarovati vegetacijo
pred poškodbami, po končani gradnji pa sanirati poškodbe, odstraniti začasne objekte in naprave in odvečni gradbeni material
ter urediti okolico.
(10) Izbor rastlin za zasaditve na površinah v urbanih okoljih mora upoštevati rastiščne razmere in varnostno zdravstvene
zahteve, zato je priporočena uporaba vrst, ki dobro prenašajo klimo, zmrzal in sušo ter sol. Minimalni pogoji so:
1. na javnih površinah, zlasti v parkih in na otroških igriščih ter v okolici javnih objektov ni dopustna uporaba strupenih in
visoko alergenih rastlin;
2. pri drevesnih vrstah je prepovedana uporaba krhkih, lomljivih vrst in vrst, ki so poudarjeno občutljive za rastlinske bolezni
ali škodljivce;
3. na ekološko pomembnih območjih in v območjih naravnih vrednot je dopustna le avtohtona vegetacija.
62. člen
(pogoji za gradnjo in urejanje parkirnih mest in garaž)
(1) Pri novogradnjah, rekonstrukcijah ali pri spremembi namembnosti je potrebno na parceli objekta zagotoviti zadostne
parkirne površine, garažna mesta ali garaže v kletnih etažah, tako za stanovalce kakor tudi za zaposlene in obiskovalce.
(2) Obstoječih parkirnih mest ob večstanovanjskih objektih ni dovoljeno zmanjševati. Pri večstanovanjskih objektih z več
kot 8 stanovanjskimi enotami je potrebno 75 % parkirnih mest zagotoviti v podzemni garaži, razen če gradnja podzemne garaže
zaradi tehničnih ovir ni mogoča.
(3) Parkirne površine in garažne stavbe morajo biti razporejene in zgrajene tako, da njihova uporaba ne škodi zdravju ter
hrup in smrad ne motita bivanja, dela in počitka v okoliških objektih in okolici.
(4) Parkirne površine na nivoju terena, ki so večje od 10 PM je potrebno ozeleniti z najmanj enim drevesom na 6 PM. Drevesa
morajo biti po parkirišču čimbolj enakomerno razporejena.
(5) Površine parkirnih mest, manipulativnih površin in platojev morajo biti utrjene, tako da so nepropustne za vodo in naftne
derivate. Zagotovljeno mora biti odvajanje meteornih vod preko peskolovov in lovilcev olj.
(6) Parkirna mesta, garaže in njihovi pomožni objekti morajo zadostiti zahtevam protipožarne zaščite. Garaže in njihovi pomožni objekti morajo imeti možnost prezračevanja.
(7) Parkirna mesta in garaže za 2 ali več tovornih vozil, ki presegajo 3,5 t in za avtobuse ter za priklopnike teh motornih
vozil v stanovanjskih območjih, niso dopustna. Parkirišča za tovorna vozila in avtobuse je dovoljeno graditi v prostorskih enotah
z namensko rabo: I, P, T, E, O in F.
(8) Če podzemne garaže niso zgrajene pod objekti morajo imeti dovolj debelo humusno plast, ki omogoča ozelenitev in zasaditev vsaj nizke vegetacije ali pa morajo na terenu imeti streho garaže urejeno kot javno površino (odprto športno igrišče, otroško
igrišče, nadzemno parkirišče, zelenica, trg ipd.).
(9) Pri urejanju parkirnih površin in garažnih stavb je potrebno v skladu s predpisi zagotoviti parkirna mesta, rezervirana za
invalidne osebe.
(10) Parkirnih površin in garažnih stavb ni dovoljeno uporabljati v nasprotju z namembnostjo, dokler so potrebna za parkiranje
obstoječih motornih vozil stalnih uporabnikov in obiskovalcev objektov.
63. člen
(dimenzioniranje števila parkirnih mest)
(1) Glede na namembnosti ali dejavnosti je potrebno pri izračunu parkirnih mest upoštevati naslednje minimalno število
parkirnih mest (v nadaljevanju PM):
Namembnost objekta
Stanovanja in bivanje
11100 Enostanovanjske stavbe
11210 Dvostanovanjske stavbe
11221 Tri-in večstanovanjske stavbe:
4. za stanovanje do 35 m2 koristne stanovanjske površine
5. za stanovanje od 36 m2 do 60 m2 koristne stanovanjske površine

Število parkirnih mest (PM)
2 PM/stanovanje

1 PM, + 1PM na tri stanovanja za obiskovalce
1,5 PM, + 1PM na tri stanovanja za obiskovalce
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Namembnost objekta
6. za stanovanje od 61 m2 do 100 m2 koristne stanovanjske površine
7. za stanovanje nad 100 m2 koristne stanovanjske površine
11300 Stanovanjske stavbe za posebne namene (dijaški, mladinski domovi ipd.)
11300 Stanovanjske stavbe za posebne namene (študentski domovi)
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Število parkirnih mest (PM)
2 PM, + 1PM na tri stanovanja za obiskovalce
3 PM, + 1PM na tri stanovanja za obiskovalce
1 PM/10 postelj
+ 20% za obiskovalce
1 PM/4 postelje
+ 20% za obiskovalce
11300 Stanovanjske stavbe za posebne
1 PM/5 postelj
namene (domovi za ostarele, varna hiša)
+ 50% za obiskovalce
11222 Stanovanjske stavbe z oskrbovanimi stanovanji (oskrbovana stano- 1 PM/stanovanje
vanja)
+ 20% za obiskovalce
Poslovno trgovske dejavnosti
12201 Stavbe javne uprave
1 PM/30 m2 BEP
12202 Stavbe bank, pošt, zavarovalnic
1 PM/30 m2 BEP
(pisarniški in upravni prostori ter druge storitve)
12203 Druge upravne in pisarniške stavbe
1 PM/30 m2 BEP
(mešani poslovni programi)
12301 Trgovski lokal
1 PM/30 m2 BEP
(trgovski lokal pod 100 m2)
Ne manj kot 2 PM
12301 Trgovske stavbe
1 PM/50 m2 BEP
(trgovina med 100 in 500 m2)
ne manj kot 4 PM
12301 Trgovske stavbe
1 PM/80 m2 BEP
(trgovina z neprehrambenimi izdelki)
ne manj kot 2 PM
12301 Trgovske stavbe
1 PM/35 m2 BEP
(nakupovalni center do 2500 m2)
12301 Trgovske stavbe
1 PM/30 m2 BEP
(nakupovalni center nad 2500 m2)
12301 Trgovske stavbe
1 PM/40 m2 BEP
(odprte in pokrite tržnice)
12301 Trgovske stavbe
1 PM/25 m2 BEP
(večnamenski trgovsko zabaviščni, poslovni centri)
12303 Bencinski servisi
1 PM/30 m2 prodajnih površin
ne manj kot 3PM
12304 Stavbe za druge storitvene dejavnosti
1 PM/30 m2 BEP
(obrtno servisne dejavnosti – frizer, urar, čistilnica, fizioterapija, lekarne …) ne manj kot 2 PM
12304 Stavbe za druge storitvene dejavnosti
3 PM/pralno mesto
(avtopralnice)
Družbene dejavnosti
12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo
1 PM/5 sedežev
(gledališča, koncertne hiše, večnamenske dvorane, kino, galerija)
12620 Muzeji in knjižnice
1 PM/80 m2 BEP
12721 Stavbe za opravljanje verskih obredov
1 PM/10 sedežev
Športne dejavnosti
24110 Športna igrišča – stadion
1 PM/200 m2 BEP
od tega 20% PM za avtobuse
24110 Športna igrišča – igrišča za tenis
4 PM/igrišče
24110 Športna igrišča
1 PM/150 m2 površine javnega kopališča
(javna kopališča)
12650 Športne dvorane s prostori za gledalce
1 PM/30 m2 BEP
od tega 20% PM za avtobuse
1PM/15 m2 BEP
12650 Športne dvorane
(večnamenske dvorane, pretežno namenjene razvedrilu) (wellness, fizioterapija, fitnes ipd.)
12650 Športne dvorane – kegljišče, bowling
4 PM/stezo
Posebne dejavnosti
12111 Hotelske in podobne stavbe za kratkotrajno nastanitev (hotel, pre- 1 PM/1,5 sobo
nočišča, penzioni)
12112 Gostilne, restavracije, točilnice, bari
1 PM/4 sedeže + 1PM/tekoči meter točilnega pulta
ne manj kot 5PM
12120 Druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev (mladinska
1 PM/10 postelj
prenočišča)
Družbene dejavnosti
12640 Stavbe za zdravstvo (bolnišnice)
1 PM/5 postelj
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Namembnost objekta
12640 Stavbe za zdravstvo
(zdravstveni dom, ambulante, veterinarske ambulante)
12640 Stavbe za zdravstvo
(zavetišče za živali)
12630 Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo (osnovne
šole)
12630 Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo (srednje
šole)
12630 Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo (posebne
šole za ovirane v razvoju)
12630 Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo (visoke
šole)
12630 Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo (otroški
vrtci)
Proizvodne dejavnosti
12714 Druge nestanovanjske kmetijske stavbe
12713 Stavbe za spravilo pridelka
12510 Industrijske stavbe (do 200 m2)
12510 Industrijske stavbe (več kot 200 m2)
12520 Rezervoarji, silosi in skladišča
(skladišča s strankami)
12520 Rezervoarji, silosi in skladišča
(skladišča brez strank)
12520 Rezervoarji, silosi in skladišča
(razstavni in prodajni prostori)
12510 Industrijske stavbe
(delavnice za servis motornih vozil)
Drugo
24204 Pokopališča
12722 Pokopališke stavbe in spremljajoči objekti
24122 Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas
(park)
24122 Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas
(živalski vrt)
12740 Druge nestanovanjske stavbe, ki niso uvrščene drugje (prevzgojni
domovi, zapori, vojašnice, stavbe za nastanitev policistov, gasilcev)
12410 Postaje, terminali, stavbe za izvajanje elektronskih komunikacij ter
z njimi povezane stavbe (stavbe in terminali na letališčih, železniških in
avtobusnih postajah in v pristaniščih ter z njimi povezane stavbe)
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Število parkirnih mest (PM)
1 PM/25 m2 BEP
ne manj kot 2 PM
1 PM/150 m2
ne manj kot 2 PM
1 PM/učilnico
+ 0,5 PM/učilnico za kratkotrajno parkiranje staršev
1,5 PM/učilnico
1,25 PM/učilnico
+ 0,5 PM/učilnico za kratkotrajno parkiranje staršev
1 PM/25 m2 BEP
1,25 PM/oddelek +
0,5 PM/učilnico za kratkotrajno parkiranje staršev
1 PM/80 m2 BEP
1 PM/30 m2 BEP
ne manj kot 2 PM
1 PM/50 m2 BEP
1 PM/150 m2 BEP
ne manj kot 3 PM
1 PM/80 m2 BEP
6 PM/popravljalno mesto

1 PM/600 m2
ne manj kot 10 PM
1 PM/600 m2
1 PM/600 m2
od tega 20% PM za avtobuse
1 PM/100 m2
1 PM/50 m2*
*število PM upošteva tudi značaj objekta in dostop
do javnega prometa

(2) Poleg navedenega števila parkirnih mest je za objekte, za katere je potrebnih več kot deset PM, potrebno zagotoviti še
najmanj 20% dodatnih parkirnih mest za kolesa in druga enosledna vozila, ki morajo biti zaščitena pred vremenskimi vplivi.
(3) Pri določanju parkirnih mest za objekte z javno funkcijo je potrebno zagotoviti vsaj 5% ali vsaj eno parkirno mesto za
invalide.
(4) V primeru skupnega parkirišča za objekte z različnimi dejavnosti se upošteva največje potrebe po istočasnem parkiranju.
(5) Najmanjša dovoljena dimenzija parkirnega mesta za osebni avto znaša 2,5 m x 5,0 m.
64. člen
(gradnja, postavitev in oblikovanje nezahtevnih in enostavnih objektov)
(1) Za določanje vrste in pogojev za gradnjo nezahtevnih in enostavnih objektov je potrebno upoštevati določila veljavne
zakonodaje.
(2) Pri oblikovanju nezahtevnih in enostavnih objektov je potrebno upoštevati naslednje splošne prostorske izvedbene pogoje:
1. strehe so praviloma ravne; dovoljene so tudi oblike in nakloni streh, ki so predpisani za obravnavano EUP;
2. objekti so praviloma montažni;
3. fasade objektov so prilagojene osnovnemu objektu, lesene ali iz tipskih prefabriciranih fasadnih elementov;
4. pomožni objekti morajo biti oblikovno usklajeni s stavbo, h kateri pripadajo;
5. klimatskih naprav ni dopustno nameščati na ulične fasade objektov; namestitev klimatskih naprav ne sme imeti motečih
vplivov na okoliška stanovanja in prostore, v katerih se zadržujejo ljudje (hrup, vroči zrak, odtok vode);
6. elektro omarice, omarice plinskih ali telekomunikacijskih napeljav in drugih tehničnih napeljav je potrebno namestiti tako,
da so javno dostopne in da praviloma niso nameščene na uličnih fasadah objektov;
7. ekološki otoki morajo biti na celotnem območju občine enako oblikovani in postavljeni na prometno dostopna in vizualno
neizpostavljena mesta;
8. turistično in drugo obvestilno signalizacijo je dopustno nameščati v skladu z občinskim odlokom.

