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OPN Žužemberk, odlok, priloga 1:
specifikacija enot urejanja prostora (EUP) (84. člen)

oznaka tipa GE
.(gradbene enote)

.

zaporedna številka

oznaka naselja

naziv tipa/podtipa GE posebna merila in pogoji / OPPN – izvedbena raven oziroma strateška raven
v EUP

Boršt pri Dvoru
BD01.vs

BD02.od
BD171.od
BD172.od
BD173.od
BD174.vs

GE domačije v
strnjenem vaškem
okolju
GE domačije v
odprtem prostoru
GE domačije v
odprtem prostoru
GE domačije v
odprtem prostoru
GE domačije v
odprtem prostoru
GE domačije v
strnjenem vaškem
okolju

BD176.ivč

GE infrastrukturnega
objekta, podtip: GE
vodnega črpališča in
vodohranov
Brezova Reber pri Dvoru
BR01.od
GE domačije v
odprtem prostoru
BR02.gp
GE gospodarskega
poslopja

BR03.vo

GE domačije v
odprtem vaškem
okolju

BR04.pjo

GE posebne javne
stavbe, podtip: GE
obeležij, spomenikov
in kapelic
GE domačije v
strnjenem vaškem
okolju

BR05.vs

En sekundarni kubus glavne stavbe, hiše na podeželju, je lahko umeščen tudi s
prilagoditvijo na parcelni meji.

Pred posegi je na območju varovane dediščine območja domačije potrebno
pridobiti soglasje pristojnega ZVKD.
Glavno stavbo je dopustno graditi kot hišo na podeželju v skladu s sledečimi merili:
– osnovni kubus glavne stavbe: najmanjše razmerje širine: dolžini osnovnega
kubusa glavne stavbe 1:0,8;
– ena pomožna stavba je lahko umeščena v primarnem delu GE.
Pred posegi je na območju varovane dediščine območja domačije potrebno
pridobiti soglasje pristojnega ZVKD.
Dejavnost naj se izvaja v skladu z merili za vodovarstveno območje.

Dopustna je gradnja pomožnih stavb v skladu z merili GE .odi. Širina osnovnega
kubusa pomožne stavbe je do največ 34,0 m in dolžina do 60,0 m ter krita z ravno
streho ali dvokapnico z dopustnim nižjim naklonom od predpisanega v splošnih
merilih.
Del EUP se nahaja v elektroenergetskem koridorju daljnovoda. Za vsak poseg v
koridor je potrebno izdelati projektno dokumentacijo oziroma elaborat križanja.
Za vsako gradnjo znotraj koridorja je potrebno pridobiti pisno soglasje pristojnega
upravljavca. Na območjih stavbnih zemljišč, ki segajo v varnostni pas DV gradnja
in izvajanje dejavnosti v skladu z določili Uredbe o elektromagnetnem sevanju
v naravnem okolju (Uradni list RS, št. 70/96) in Pravilnika o pogojih in omejitvah
gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu
elektroenergetskih omrežij (Uradni list RS, št. 101/10) ni dopustna.

Glavno stavbo je dopustno graditi kot hišo na podeželju v skladu s sledečimi merili:
– osnovni kubus glavne stavbe: visok do E2+M pri čemer je najnižja etaža dodatna
etaža po odloku;
– streha osnovnega kubusa glavne stavbe: simetrična dvokapnica;
– en sekundarni kubus glavne je lahko umeščen tudi s prilagoditvijo na parcelni
meji;
Načrtovanje posegov na zavarovanem območju narave se uskladi s pristojno
enoto ZRSVN. V primeru odkritja podzemnih jam je potrebno obvestiti pristojne
službe. Gradnja se izvaja na način, da ne pride do morebitnih poškodb podzemlja.
Del EUP se nahaja v elektroenergetskem koridorju daljnovoda. Za vsak poseg v
koridor je potrebno izdelati projektno dokumentacijo oziroma elaborat križanja.
Za vsako gradnjo znotraj koridorja je potrebno pridobiti pisno soglasje pristojnega
upravljavca. Na območjih stavbnih zemljišč, ki segajo v varnostni pas DV gradnja
in izvajanje dejavnosti v skladu z določili Uredbe o elektromagnetnem sevanju
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GE domačije v
odprtem prostoru
GE domačije v
odprtem prostoru
GE javne stavbe,
podtip: GE javne
stavbe v gozdu

BR09.jsg

GE javne stavbe,
podtip: GE javne
stavbe v gozdu

BR10.vs

GE domačije v
strnjenem vaškem
okolju

BR19.zdz

GE zelenih urbanih
površin in zelenega
sistema – druge
urejene zelene
površine
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v naravnem okolju (Uradni list RS, št. 70/96) in Pravilnika o pogojih in omejitvah
gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu
elektroenergetskih omrežij (Uradni list RS, št. 101/10) ni dopustna.
Uredi se primerno odvajanje odpadnih vod iz objektov (priklop na kanalizacijo ali
nepropustna greznica).
Obstoječa urbanistična zasnova domačij se lahko ohranja.

Glavno stavbo je dopustno graditi le v skladu z merili tipa glavne stavbe hiša na
podeželju.
Pred začetkom prenove objektov mora objekte pregledati strokovnjak za netopirje.
V primeru, da se v objektu nahaja kolonija netopirjev se prenovo načrtuje na
netopirjem prijazen način. Nočno osvetljevanje objekta in okolice se ne izvaja.
Uredi se zbiranje, odvoz in zavarovanje odpadkov (ograjevanje zabojnikov).
Na posebnem območju za turizem se izvaja dejavnost, ki ne bo povzročala
konfliktov z zvermi.
Aktivnosti na območju naj se izvajajo večinoma v dnevnem času.
Uredi se primerno odvajanje odpadnih vod iz objektov (nepropustna greznica ali
ČN).
V primeru odkritja podzemnih jam je potrebno obvestiti pristojne službe.
Dodatni posegi v gozdni prostor oziroma krčitev gozda se ne izvaja.
Glavno stavbo je dopustno graditi le v skladu z merili tipa glavne stavbe hiša na
podeželju.
Pred začetkom prenove objektov mora objekte pregledati strokovnjak za netopirje.
V primeru, da se v objektu nahaja kolonija netopirjev se prenovo načrtuje na
netopirjem prijazen način.
Nočno osvetljevanje objekta in okolice se ne izvaja.
Uredi se zbiranje, odvoz in zavarovanje odpadkov (ograjevanje zabojnikov).
Na posebnem območju za turizem se izvaja dejavnost, ki ne bo povzročala
konfliktov z zvermi.
Aktivnosti na območju naj se izvajajo večinoma v dnevnem času.
Uredi se primerno odvajanje odpadnih vod iz objektov (nepropustna greznica ali
ČN).
V primeru odkritja podzemnih jam je potrebno obvestiti pristojne službe.
Dodatni posegi v gozdni prostor oziroma krčitev gozda se ne izvaja.
Glavno stavbo je dopustno graditi le v skladu z merili tipa glavne stavbe hiša na
podeželju.
Načrtovanje posegov na zavarovanem območju narave se uskladi s pristojno
enoto ZRSVN. Pri morebitnih novogradnjah in rekonstrukcijah objektov v okolici
se zavarovani drevesi ustrezno fizično zaščiti z ograjo. V času gradnje je potrebno
preprečiti odlaganje gradbenega materiala ter odpadkov na območje parcel
zavarovanih dreves. Življenjske razmere na rastišču lip se ohranja nespremenjene,
zato se ne odstranjuje zemlje, razkriva korenin, zasipava debla ali rastišča oziroma
površine nad koreninami, s hojo, vožnjo ali kako drugače ne tepta tal, ne poplavlja
rastišča, spreminja višine podtalnice, kislosti oziroma alkalnosti tal, spušča
škodljivih tekočin ali plinastih snovi na rastišče ter ne odlaga odpadkov. Podlago
se na rastišču lahko utrjuje le v tolikšni meri, da se omogoči zadostno zračnost in
vodo prepustnost tal nad koreninskim sistemom. Na površinah, ki so opredeljene
kot zeleni pasovi se ohranja obstoječa vegetacija.
Gradnja se izvaja na način, da ne pride do morebitnih poškodb podzemlja. V
primeru odkritja podzemnih jam je potrebno obvestiti pristojne službe.
Uredi se primerno odvajanje odpadnih vod iz objektov (priklop na kanalizacijo ali
nepropustna greznica).
Pri morebitnih novogradnjah in rekonstrukcijah objektov v okolici se zavarovani
drevesi ustrezno fizično zaščiti z ograjo. V času gradnje je potrebno preprečiti
odlaganje gradbenega materiala ter odpadkov na območje parcel zavarovanih
dreves. Življenjske razmere na rastišču lip se ohranja nespremenjene, zato se ne
odstranjuje zemlje, razkriva korenin, zasipava debla ali rastišča oziroma površine
nad koreninami, s hojo, vožnjo ali kako drugače ne tepta tal, ne poplavlja rastišča,
spreminja višine podtalnice, kislosti oziroma alkalnosti tal, spušča škodljivih tekočin
ali plinastih snovi na rastišče ter ne odlaga odpadkov. Podlago se na rastišču lahko
utrjuje le v tolikšni meri, da se omogoči zadostno zračnost in vodo prepustnost tal
nad koreninskim sistemom.
Na površinah, ki so opredeljene kot zeleni pasovi se ohranja obstoječa vegetacija.
Gradnja se izvaja na način, da ne pride do morebitnih poškodb podzemlja. V
primeru odkritja podzemnih jam je potrebno obvestiti pristojne službe.
Uredi se primerno odvajanje odpadnih vod iz objektov (priklop na kanalizacijo ali
nepropustna greznica).
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BR20.vs

GE domačije v
strnjenem vaškem
okolju

BR21.zdz

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

Budganja vas
BV01.od
BV02.od

BV03.jp
BV04.jp
BV05.od

GE domačije v
odprtem prostoru
GE domačije v
odprtem prostoru

GE središčnega
javnega prostora
GE središčnega
javnega prostora
GE domačije v
odprtem prostoru

BV06.vo

GE domačije v
odprtem vaškem
okolju

BV07.pjc

GE posebne javne
stavbe, podtip: GE
cerkve
GE domačije v
odprtem vaškem
okolju
GE mlina

BV08.vo

BV09.ml
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En sekundarni kubus glavne stavbe, tipa hiša na podeželju, je lahko umeščen tudi
s prilagoditvijo na parcelni meji.
Pri morebitnih novogradnjah in rekonstrukcijah objektov v okolici se zavarovani
drevesi ustrezno fizično zaščiti z ograjo. V času gradnje je potrebno preprečiti
odlaganje gradbenega materiala ter odpadkov na območje parcel zavarovanih
dreves. Življenjske razmere na rastišču lip se ohranja nespremenjene, zato se ne
odstranjuje zemlje, razkriva korenin, zasipava debla ali rastišča oziroma površine
nad koreninami, s hojo, vožnjo ali kako drugače ne tepta tal, ne poplavlja rastišča,
spreminja višine podtalnice, kislosti oziroma alkalnosti tal, spušča škodljivih tekočin
ali plinastih snovi na rastišče ter ne odlaga odpadkov. Podlago se na rastišču lahko
utrjuje le v tolikšni meri, da se omogoči zadostno zračnost in vodo prepustnost tal
nad koreninskim sistemom.
Na površinah, ki so opredeljene kot zeleni pasovi se ohranja obstoječa vegetacija.
Gradnja se izvaja na način, da ne pride do morebitnih poškodb podzemlja. V
primeru odkritja podzemnih jam je potrebno obvestiti pristojne službe.
Uredi se primerno odvajanje odpadnih vod iz objektov (priklop na kanalizacijo ali
nepropustna greznica).
Načrtovanje posegov na zavarovanem območju narave se uskladi s pristojno
enoto ZRSVN. Za območje se upošteva režim zavarovanja, ki je podan v Odloku o
zavarovanju (naveden v Odloku o razglasitvi naravnih znamenitosti in nepremičnih
kulturnih in zgodovinskih spomenikov v Občini Novo mesto (Uradni list RS,
št. 38/92, 37/99)). Pri morebitnih novogradnjah in rekonstrukcijah objektov v okolici
se zavarovani drevesi ustrezno fizično zaščiti z ograjo. V času gradnje je potrebno
preprečiti odlaganje gradbenega materiala ter odpadkov na območje parcel
zavarovanih dreves. Življenjske razmere na rastišču lip se ohranja nespremenjene,
zato se ne odstranjuje zemlje, razkriva korenin, zasipava debla ali rastišča oziroma
površine nad koreninami, s hojo, vožnjo ali kako drugače ne tepta tal, ne poplavlja
rastišča, spreminja višine podtalnice, kislosti oziroma alkalnosti tal, spušča
škodljivih tekočin ali plinastih snovi na rastišče ter ne odlaga odpadkov. Podlago
se na rastišču lahko utrjuje le v tolikšni meri, da se omogoči zadostno zračnost in
vodo prepustnost tal nad koreninskim sistemom.
Na površinah, ki so opredeljene kot zeleni pasovi se ohranja obstoječa vegetacija.
Gradnja se izvaja na način, da ne pride do morebitnih poškodb podzemlja. V
primeru odkritja podzemnih jam je potrebno obvestiti pristojne službe.
Uredi se primerno odvajanje odpadnih vod iz objektov (priklop na kanalizacijo ali
nepropustna greznica).
Pred posegi je v vplivnem območju mlina potrebno pridobiti soglasje pristojnega
ZVKD.
Dopustni sta dve glavni stavbi tipa hiša na podeželju. Objektov se v nočnem času
ne osvetljuje.
Z dodatno gradnjo se v obvodni (15 m) pas in vodni pas Krke ne posega, prav tako
se ne odlaga nastalih odpadkov in odstranjuje obvodne vegetacije.
Uredi se primerno odvajanje odpadnih vod iz objektov (priklop na kanalizacijo ali
nepropustna greznica).
Ohranja oziroma razvija naj se zeleni otok, drevo kot element javnega prostora
naselja. Ob tem je dovoljeno vzpostaviti tudi drobno urbano opremo – klop.
Sredi najpomembnejšega javnega prostora naj se ohranja oziroma vzpostavi
zeleni otok – drevo, krajinski element, v vplivnem območju cerkve.
Dovoljena je vzpostavitev gospodarskega poslopja v primarnem delu GE. Glavna
stavba (hiša na podeželju) je lahko vzpostavljena tudi v sekundarnem delu GE ob
tem, da slemenitev upošteva predpisano smer pozidave.
Kolikor se načrtuje ureditev javne razsvetljave oziroma razsvetljave objektov,
je potrebno upoštevanje določil Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega
onesnaževanja okolja (Uradni list RS, št. 81/07, 109/07, 62/10). Nastalih odpadkov
se ne odlaga in ne odstranjuje se obvodne vegetacije. Uredi se primerno odvajanje
odpadnih vod iz objektov (priklop na kanalizacijo ali nepropustno greznico).

Pred posegi je potrebno pridobiti soglasje pristojnega ZVKD (Dimčev mlin).
V koncesijskem aktu mora biti določen ekološko sprejemljiv pretok, ki ne bo
poslabšal ekološkega stanja površinske vode ter rasti lehnjakovih struktur, pri
čemer morajo biti upoštevani najnovejši podatki na odseku odvzema.
Jez odvaja vodo na obe rečne strani, zato je potrebno pri razporeditvi vodnih
količin upoštevati napajanje obeh.
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Odvzem vode ne sme bistveno spremeniti obstoječega hidrološkega režima reke
(pri načrtovanju odvzema je potrebno upoštevati sezonsko dinamiko rečnega
pretoka).
Lastnik MHE mora skrbeti za lehnjakove pregrade (vzdrževanje jezu: obnavljanje,
rezanje ...).
Za odvzem vode se mora uporabiti obstoječi odvodni kanal.
Odvzemno mesto je potrebno urediti na način, da bo možno nadzorovanje
odvzema vode.
Vstop v dovodni kanal mora biti urejen tako, da bo preprečeval vstop vodnim
organizmom.
Gradbena dela, ki lahko vplivajo na kvaliteto vode in vodni režim, je treba
načrtovati izven časa drstenja rib (izvedba del je možna med 1. julijem in
1. decembrom) ter s soglasjem ribiške družine.
BV10.vo

BV11.vs

BV12.ti
Dešeča vas
DE01.vo

DE02.od
DE03.od
DE05.vo

DE06.vo

DE07.pjo

DE08.vo

DE09.od
DE11.vs

DE12.vs

DE13.vo

Dolnji Ajdovec
DA01.ppn
DA02.vs

DA03.vs

DA04.vo

GE domačije v
odprtem vaškem
okolju
GE domačije v
strnjenem vaškem
okolju
GE turistične
infrastrukture
GE domačije v
odprtem vaškem
okolju
GE domačije v
odprtem prostoru
GE domačije v
odprtem prostoru
GE domačije v
odprtem vaškem
okolju

GE domačije v
odprtem vaškem
okolju
GE posebne javne
stavbe, podtip: GE
obeležij, spomenikov
in kapelic
GE domačije v
odprtem vaškem
okolju
GE domačije v
odprtem prostoru
GE domačije v
strnjenem vaškem
okolju
GE domačije v
strnjenem vaškem
okolju
GE domačije v
odprtem vaškem
okolju
GE varovanje pogojev
izvedbe OPPN
GE domačije v
strnjenem vaškem
okolju
GE domačije v
strnjenem vaškem
okolju
GE domačije v
odprtem vaškem
okolju

Ob dopustnih dejavnosti 71. člena je dopustna tudi primarna dejavnost s konjerejo.

Na območju leži enota kulturne dediščine Domačija Dešeča vas 3 . Kolikor se
na območju poselitve načrtuje ureditev javne razsvetljave oziroma razsvetljava
objektov , naj se uporabijo svetila, ki omogočajo osvetljavo talnih površin, ne
osvetljujejo v UV – spektru ter ne osvetljujejo neba in širše okolice. Omogočen
naj bo samodejni vklop/izklop in v drugem delu noči (med 24.00 in 5.00 uro le
minimalno število luči), če je iz varnostnih razlogov to sprejemljivo.

Glavno stavbo je dopustno graditi kot hišo na podeželju v skladu s sledečimi merili:
– streha osnovnega kubusa glavne stavbe: simetrična dvokapnica;
– sekundarni kubus glavne je lahko vzpostavljen do GM.
Glavno stavbo je dopustno graditi kot hišo na podeželju.

(OPPN 5-01: Gospodarska cona Ajdovec).

Glavno stavbo je dopustno graditi le v skladu z merili tipa glavne stavbe hiša na
podeželju.
Pred posegi je na območju varovane dediščine potrebno pridobiti soglasje
pristojnega ZVKD.
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DA05.hm

GE modernistične
stanovanjske hiše

DA06.zsr

GE zelenih urbanih
površin in zelenega
sistema – površine za
oddih, rekreacijo in
šport
Glavno stavbo je kot nadomestno gradnjo dopustno graditi v skladu z merili tipa
GE javne stavbe,
javna klasična stavba ali trško mestna hiša. Pri posegih na fasadi naj se glede
podtip: GE javne
v skladu s soglasjem pristojnega ZVKD ohranja del stavbe s spominsko ploščo.
klasične stavbe
Prav tako je dopustna nadomestna gradnja pomožne stavbe za potrebe obstoječe
dejavnosti (telovadnice).
GE zelenih urbanih
površin in zelenega
sistema – druge
urejene zelene
površine
GE posebne javne
stavbe, podtip: GE
cerkve
GE javnega prostora,
podtip: GE javnega
parkirišča
GE gospodarske
stavbe
GE domačije v
odprtem vaškem
okolju
GE domačije v
odprtem vaškem
okolju
GE turistične
infrastrukture
GE javne stavbe,
podtip: GE gasilnega
doma
GE domačije v
strnjenem vaškem
okolju

DA07.jsk

DA08.zdz

DA09.pjc

DA10.jpp

DA11.gs
DA12.vo

DA13.vo

DA14.ti
DA15.jgd

DA16.vs

Dolnji Kot
DK01.zi
DK02.vs

DK03.ppn

DK04.vo

DK05.jp

DK07.od

Glavno stavbo je dopustno graditi v skladu s sledečimi merili:
– osnovni kubus glavne stavbe: višinski gabarit naj ne presega E1+M;
– streha osnovnega kubusa glavne stavbe naj bo dvokapnica.
Pred posegi je na območju varovane dediščine potrebno pridobiti soglasje
pristojnega ZVKD.

GE zidanice
GE domačije v
strnjenem vaškem
okolju
GE varovanje pogojev (OPPN 6-02: Turistično naselje Dolnji Kot). Pri načrtovanju ureditve naj se ohranja
izvedbe OPPN
gozdni značaj pobočja rečne doline. Kolikor se načrtuje ureditev javne razsvetljave
oziroma razsvetljave objektov, je potrebno upoštevanje določil Uredbe o mejnih
vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list RS, št. 81/07, 109/07,
62/10). Z gradnjo naj se ne posega v varovalni obvodni in vodni pas, prav tako se
ne odlaga nastalih odpadkov in odstranjuje obvodne vegetacije. Pred posegi je
potrebo pridobiti vodovarstveno soglasje. Uredi se primerno odvajanje odpadnih
vod iz objektov (priklop na kanalizacijo ali nepropustna greznica).
Gradnja in odstranitev lesne zarasti na območju se izvaja izven gnezditvenega
obdobja večine vrste ptic (gnezditveno obdobje je med marcem in avgustom).
GE domačije v
odprtem vaškem
okolju
GE javnega
prostora, podtip: GE
središčnega javnega
prostora
GE domačije v
odprtem vaškem
okolju
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Kolikor se na območju poselitve načrtuje ureditev javne razsvetljave oziroma
razsvetljava objektov, naj se uporabijo svetila, ki omogočajo osvetljavo talnih
površin, ne osvetljujejo v UV – spektru ter ne osvetljujejo neba in širše okolice.
Omogočen naj bo samodejni vklop/izklop in v drugem delu noči (med 24.00 in
5.00 uro le minimalno število luči), če je iz varnostnih razlogov to sprejemljivo. Z
gradnjo naj se v vodni (15 m) pas ne posega ter ne odlaga odpadkov in odstranjuje
vegetacije. Uredi se primeren način odvodnjavanja in čiščenja odpadnih vod
(kanalizacija s ČN, MČN ali nepropustna greznica).
Glavno stavbo je dopustno graditi v skladu z merili tipa hiša na podeželju. Kolikor
se na območju poselitve načrtuje ureditev javne razsvetljave oziroma razsvetljava
objektov , naj se uporabijo svetila, ki omogočajo osvetljavo talnih površin, ne
osvetljujejo v UV – spektru ter ne osvetljujejo neba in širše okolice. Omogočen
naj bo samodejni vklop/izklop in v drugem delu noči (med 24.00 in 5.00 uro le
minimalno število luči), če je iz varnostnih razlogov to sprejemljivo. Z gradnjo naj
se v vodni (15 m) pas ne posega ter ne odlaga odpadkov in odstranjuje vegetacije.
Uredi se primeren način odvodnjavanja in čiščenja odpadnih vod (kanalizacija s
ČN, MČN ali nepropustna greznica).

Pred posegi je na območju varovane dediščine domačij potrebno pridobiti soglasje
ZVKD.
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Pred posegi je na območju varovane dediščine Malenskega mlina potrebno
pridobiti soglasje ZVKD. Načrtovanje naj se izvede v skladu z merili v 36. členu.
V delu območja, ki spada v razred srednje, majhne in preostale poplavne
nevarnosti, veljajo omejitve po predpisu o pogojih in omejitvah za izvajanje
dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi
povezane erozije celinskih voda . Za obstoječe objekte je potrebno zagotoviti
lokalne varovalne ukrepe (varovalni nasipi in zidovi, vodotesne zapore na vratih in
podobno).V koncesijskem aktu mora biti določen ekološko sprejemljiv pretok, ki ne
bo poslabšal ekološkega stanja površinske vode ter rasti lehnjakovih struktur, pri
čemer morajo biti upoštevani najnovejši podatki na odseku odvzema.
Jez odvaja vodo na obe rečne strani, zato je potrebno pri razporeditvi vodnih
količin upoštevati napajanje obeh.
Odvzem vode ne sme bistveno spremeniti obstoječega hidrološkega režima reke
(pri načrtovanju odvzema je potrebno upoštevati sezonsko dinamiko rečnega
pretoka).
Lastnik MHE mora skrbeti za lehnjakove pregrade (vzdrževanje jezu: obnavljanje,
rezanje ...).
Za odvzem vode se mora uporabiti obstoječi odvodni kanal.
Odvzemno mesto je potrebno urediti na način, da bo možno nadzorovanje
odvzema vode.
Vstop v dovodni kanal mora biti urejen tako, da bo preprečeval vstop vodnim
organizmom.
Gradbena dela, ki lahko vplivajo na kvaliteto vode in vodni režim, je treba
načrtovati izven časa drstenja rib (izvedba del je možna med 1. julijem in
1. decembrom) ter s soglasjem ribiške družine
Upoštevati je potrebno naravovarstvene smernice za pripravo koncesijskega akta
za proizvodnjo električne energije, 6-III-450/2-O-09/AH, december 2009.

Objektov se v nočnem času ne osvetljuje.
Z dodatno gradnjo se v obvodni (15 m) pas in vodni pas Krke ne posega, prav tako
se ne odlaga nastalih odpadkov in odstranjuje obvodne vegetacije.
Uredi se primerno odvajanje odpadnih vod iz objektov (priklop na kanalizacijo ali
nepropustna greznica).
Pred posegi je na območju varovane dediščine Jožmanovega mlina potrebno
pridobiti soglasje ZVKDS in ZRSVN. Načrtovanje naj se izvede v skladu z merili v
36. členu. V koncesijskem aktu mora biti določen ekološko sprejemljiv pretok, ki ne
bo poslabšal ekološkega stanja površinske vode ter rasti lehnjakovih struktur, pri
čemer morajo biti upoštevani najnovejši podatki na odseku odvzema.
Jez odvaja vodo na obe rečne strani, zato je potrebno pri razporeditvi vodnih
količin upoštevati napajanje obeh.
Odvzem vode ne sme bistveno spremeniti obstoječega hidrološkega režima reke
(pri načrtovanju odvzema je potrebno upoštevati sezonsko dinamiko rečnega
pretoka).
Lastnik MHE mora skrbeti za lehnjakove pregrade (vzdrževanje jezu: obnavljanje,
rezanje ...).
Za odvzem vode se mora uporabiti obstoječi odvodni kanal.
Odvzemno mesto je potrebno urediti na način, da bo možno nadzorovanje
odvzema vode.
Vstop v dovodni kanal mora biti urejen tako, da bo preprečeval vstop vodnim
organizmom.
Gradbena dela, ki lahko vplivajo na kvaliteto vode in vodni režim, je treba
načrtovati izven časa drstenja rib (izvedba del je možna med 1. julijem in
1. decembrom) ter s soglasjem ribiške družine.

Pred posegi je v vplivnem območju varovane dediščine mlina potrebno pridobiti
soglasje ZVKDS ter ZRSVN. Gradnja naj se umesti v obcestni pas. Objektov se v
nočnem času ne osvetljuje.
Z dodatno gradnjo se v obvodni (15 m) pas in vodni pas Krke ne posega, prav tako
se ne odlaga nastalih odpadkov in odstranjuje obvodne vegetacije.
Uredi se primerno odvajanje odpadnih vod iz objektov (priklop na kanalizacijo ali
nepropustna greznica).
Pred posegi je v vplivnem območju varovane dediščine mlina potrebno pridobiti
soglasje ZVKDS ter ZRSVN.
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V delu območja, ki spada v razred majhne in preostale poplavne nevarnosti, veljajo
omejitve po predpisu o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v
prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih
voda. Za obstoječe objekte je potrebno zagotoviti lokalne varovalne ukrepe
(varovalni nasipi in zidovi, vodotesne zapore na vratih in podobno).

Dvor
DV01.jsm

DV02.ppn

DV04.pin

DV05.gs

DV07.jgd

DV08.zdz

DV09.tm
DV10.hm
DV11.vs

DV12.hm

DV13.gs

DV14.ppn

Kolikor se načrtuje ureditev javne razsvetljave oziroma razsvetljave objektov,
je potrebno upoštevanje določil Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega
onesnaževanja okolja (Uradni list RS, št. 81/07, 109/07, 62/10). Z gradnjo naj se
v obvodni (15 m) pas in vodni pas ne posega, prav tako se ne odlaga nastalih
odpadkov in odstranjuje obvodne vegetacije. Uredi se primerno odvajanje
odpadnih vod iz objektov (priklop na kanalizacijo ali nepropustna greznica).
GE varovanje pogojev Obstoječe stavbe se do sprejetja OPPN lahko le vzdržujejo po merilih pomožne
izvedbe OPPN
stavbe, obstoječa stanovanjska stavba pa po merilih GE tip .hm (OPPN 9-02:
Stanovanjska soseska Dvor SZ).
GE z merili veljavnih Pred posegi je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne
prostorsko izvedbenih enote ZVKDS. Odlok o občinskem lokacijskem načrtu Dvor II. faza, (Uradni list RS,
št. 46/07);
načrtov
GE gospodarske
Dovoljeni so objekti za kmetijsko proizvodnjo oziroma za potrebe ribogojnice
stavbe
– vzreji rib ter vsem s tem povezanim dejavnostim. Dopustna je postavitev MHE in
dejavnost gostinstva in turizma. V primeru postavitve MHE in dejavnosti gostinstva
in turizma za urejanje GE lahko veljajo tudi merila GE tipa .ml. Pred posegi je v
vplivnem območju varovane dediščine potrebno pridobiti kultornovarstvene pogoje
in soglasje pristojne enote ZVKDS. V delu območja, ki spada v razred srednje,
majhne in preostale poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po predpisu 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. Za obstoječe
objekte je potrebno zagotoviti lokalne varovalne ukrepe (varovalni nasipi in zidovi,
vodotesne zapore na vratih in podobno).
Pred posegi je v vplivnem območju varovane dediščine potrebno pridobiti soglasje
GE javne stavbe,
podtip: GE gasilnega pristojnega ZVKD.
doma
Pred posegi je v vplivnem območju varovane dediščine potrebno pridobiti soglasje
GE zelenih urbanih
pristojnega ZVKD.
površin in zelenega
sistema – druge
urejene zelene
površine
GE trško – mestne
(OPPN 9-04: Prenova središčnega prostora)
hiše
GE modernistične
stanovanjske hiše
Glavno stavbo je dopustno graditi v skladu z merili hiše na podeželju.
GE domačije v
strnjenem vaškem
okolju
GE modernistične
Pomožni kubusi se lahko proti javnemu prostoru vzpostavijo le do v grafičnem
stanovanjske hiše
delu opredeljene GM. Streha je izključno lahko le streha tipa ravna streha. Višina
pomožnih kubusov glavne stavbe lahko sega le do plošče med pritličjem in
nadstropjem stavb ali nižje.
GE gospodarske
Dovoljeni so objekti za kmetijsko proizvodnjo oziroma za potrebe ribogojnice
stavbe
– vzreji rib ter vsem s tem povezanim dejavnostim. Dopustna je postavitev MHE in
dejavnost gostinstva in turizma. V primeru postavitve MHE in dejavnosti gostinstva
in turizma za urejanje GE lahko veljajo tudi merila GE tipa .ml. Pred posegi je
v vplivnem območju varovane dediščine potrebno pridobiti soglasje pristojnega
ZVKD. V delu območja, ki spada v razred srednje in majhne poplavne nevarnosti,
veljajo omejitve po predpisu 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. Za obstoječe objekte je potrebno zagotoviti
lokalne varovalne ukrepe (varovalni nasipi in zidovi, vodotesne zapore na vratih in
podobno).
GE varovanje pogojev Del EUP se nahaja v elektroenergetskem koridorju daljnovoda. Za vsak poseg v
izvedbe OPPN
koridor je potrebno izdelati projektno dokumentacijo oziroma elaborat križanja.
Za vsako gradnjo znotraj koridorja je potrebno pridobiti pisno soglasje pristojnega
upravljavca. Na območjih stavbnih zemljišč, ki segajo v varnostni pas DV gradnja
in izvajanje dejavnosti v skladu z določili Uredbe o elektromagnetnem sevanju
v naravnem okolju (Uradni list RS, št. 70/96) in Pravilnika o pogojih in omejitvah
gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu
elektroenergetskih omrežij (Uradni list RS, št. 101/10) ni dopustna. Kolikor se
načrtuje ureditev javne razsvetljave oziroma razsvetljave objektov, je potrebno
GE javne stavbe,
podtip: GE
modernistične javne
stavbe
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upoštevanje določil Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja
(Uradni list RS, št. 81/07, 109/07, 62/10). Z gradnjo naj se v obvodni (15 m) pas
in vodni pas ne posega, prav tako se ne odlaga nastalih odpadkov in odstranjuje
obvodne vegetacije. Uredi se primerno odvajanje odpadnih vod iz objektov
(priklop na kanalizacijo ali nepropustna greznica). Med robom rečne doline in mejo
OPPN naj se ohranja vzdolž naravne vrednote še 10 m pas, ki naj se ga zasadi
z lokalno vegetacijo. Pri pripravi OPPN je potrebno pridobiti smernice in mnenje
pristojne enote ZRSVN. Pred posegi v območju naravne vrednote – reka Krka,
je potrebno pridobiti soglasje ministrstva pristojnega za ohranjanje narave. Pri
pripravi OPPN je potrebno pridobiti smernice in mnenje pristojne enote ZRSVN
ter kulturnovarstvene smernice in mnenje pristojne enote ZVKD. Pred posegi v
območju naravne vrednote – reka Krka, je potrebno pridobiti soglasje ministrstva
pristojnega za ohranjanje narave ter kulturnovarstvene pogoje in soglasje enote
ZVKD (EŠD 9594 Dvorska gora – vinogradniško območje). (OPPN 9-05: Novo
središče Dvora).
Do sprejetja OPPN se lahko v obstoječi stavbni strukturi izvajajo le obstoječi
programi. (OPPN 9-05: Novo središče Dvora)
Del EUP se nahaja v elektroenergetskem koridorju daljnovoda. Za vsak poseg v
koridor je potrebno izdelati projektno dokumentacijo oziroma elaborat križanja.
Za vsako gradnjo znotraj koridorja je potrebno pridobiti pisno soglasje pristojnega
upravljavca. Na območjih stavbnih zemljišč, ki segajo v varnostni pas DV gradnja
in izvajanje dejavnosti v skladu z določili Uredbe o elektromagnetnem sevanju
v naravnem okolju (Uradni list RS, št. 70/96) in Pravilnika o pogojih in omejitvah
gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu
elektroenergetskih omrežij (Uradni list RS, št. 101/10) ni dopustna. (OPPN 9-05:
Novo središče Dvora)
Del EUP se nahaja v elektroenergetskem koridorju daljnovoda. Za vsak poseg v
koridor je potrebno izdelati projektno dokumentacijo oziroma elaborat križanja.
Za vsako gradnjo znotraj koridorja je potrebno pridobiti pisno soglasje pristojnega
upravljavca. Na območjih stavbnih zemljišč, ki segajo v varnostni pas DV gradnja
in izvajanje dejavnosti v skladu z določili Uredbe o elektromagnetnem sevanju
v naravnem okolju (Uradni list RS, št. 70/96) in Pravilnika o pogojih in omejitvah
gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu
elektroenergetskih omrežij (Uradni list RS, št. 101/10) ni dopustna. Izvedba čistilne
naprave mora ustrezati predpisanim standardom za vzpostavitev ČN in odvajanje
odpadnih voda.
Na brežini Krke, razen na območju morebitnega izpusta iz ČN, se ne izvaja
nikakršnih posegov, ki bi spremenili morfologijo brežine in dna struge ter hidrološke
značilnosti. Utrjevanja brežin v večjem obsegu se ne izvaja. V času del je potrebno
preprečiti slabšanje kvalitete vode. Izkopane zemlje, gradbenih odpadkov ali
kakršnegakoli drugega odpadnega materiala, se ne odlaga na brežino vodotoka.
Dela, ki povzročajo hrup ter motnje v vodotoku, se ne izvajajo v času drstitve
večine prisotnih vrst rib (izvedba del je možna med 1. julijem in 1. decembrom).
Pred posegi je v vplivnem območju varovane dediščine potrebno pridobiti soglasje
pristojnega ZVKD. V delu območja, ki spada v razred srednje, majhne in preostale
poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po predpisu 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. Za obstoječe objekte je potrebno
zagotoviti lokalne varovalne ukrepe (varovalni nasipi in zidovi, vodotesne zapore
na vratih in podobno).
Obstoječe dejavnosti se lahko ohranjajo in razvijajo. Glavno stavbo je dopustno
graditi v skladu z merili tipa gospodarska stavba. Osnovni kubus lahko odstopa
od meril gospodarske stavbe, če dejavnosti zaradi tehnologije ni možno drugače
izvajati. Dopustna je gradnja dveh glavnih stavb. Dopusten je začasen objekt za
skladiščenje. Pred posegi je na območju varovane dediščine potrebno pridobiti
soglasje pristojnega ZVKD.
V pritličju stavbe je dopustno tudi bivanje. Pred posegi na obstoječih objektih
je potrebno pridobiti soglasje pristojnega ZVKD. Pri novogradnjah pa je s strani
ZVKD potrebna opredelitev načina in obsega arheoloških raziskav.
Na območju je dopustna tudi vzpostavitev parkirnih površin. Pred posegi je v
vplivnem območju varovane dediščine potrebno pridobiti soglasje pristojnega
ZVKD.
V delu območja, ki spada v razred srednje, majhne in preostale poplavne nevarnosti,
veljajo omejitve po predpisu o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in
posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije
celinskih voda. Za obstoječe objekte je potrebno zagotoviti lokalne varovalne ukrepe
(varovalni nasipi in zidovi, vodotesne zapore na vratih in podobno).
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Pred posegi je v vplivnem območju varovane dediščine potrebno pridobiti soglasje
pristojnega ZVKD.
Pred posegi v vplivnem območju varovane dediščine železarne je potrebno
pridobiti soglasje pristojnega ZVKD.
Glavno stavbo je dopustno graditi v skladu z merili tipa hiša na podeželju ali javna
stavba. Dopustna je gradnja pomožnih stavb v skladu z merili GE. vs. V slednji je
možno vzpostaviti tudi proizvodnjo manjšega obsega. Pred posegi na obstoječih
objektih je potrebno pridobiti soglasje pristojnega ZVKD. Pri novogradnjah pa je
pred posegi s strani ZVKD potrebna opredelitev načina in obsega arheoloških
raziskav.
Pred posegi je v vplivnem območju varovane dediščine potrebno pridobiti soglasje
pristojnega ZVKD.

V delu območja, ki spada v razred srednje, majhne in preostale poplavne
nevarnosti, veljajo omejitve po predpisu 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. Za obstoječe objekte je potrebno
zagotoviti lokalne varovalne ukrepe (varovalni nasipi in zidovi, vodotesne zapore
na vratih in podobno).
GE javne stavbe,
Obstoječe dejavnosti se lahko ohranjajo. Možne so tudi razne dopolnilne
podtip GE: javne
dejavnosti v soglasju Zavoda za varstvo kulturne dediščine. Pred posegi je v
klasične stavbe
vplivnem območju varovane dediščine potrebno pridobiti soglasje pristojnega
ZVKD.
V delu območja, ki spada v razred majhne, srednje in preostale poplavne
nevarnosti, veljajo omejitve po predpisu 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. Za obstoječe objekte je potrebno
zagotoviti lokalne varovalne ukrepe (varovalni nasipi in zidovi, vodotesne zapore
na vratih in podobno).
V vplivnem območju varovanja je pred posegi potrebno pridobiti soglasje
GE zelenih urbanih
pristojnega soglasjedajalca (območje za šport in rekreacijo se ureja v okviru
površin in zelenega
sistema – površine za OPPN 9-02: Stanovanjska soseska Dvor SZ); Dostop do območja, ki naj se ga
ne ograjuje, naj bo urejen po obstoječih poteh. Na območju zelenih površin se ne
oddih, rekreacijo in
gradijo trajni objekti in infrastruktura. Območje se oskrbi z začasnimi kemičnimi
šport
stranišči. Uredi se zbiranje in odvoz nastalih odpadkov. Območja se umetno ne
osvetljuje, kolikor je to iz varnostnih razlogov dopustno, sicer se uvede svetila na
vklop/izklop. Obvodna vegetacija na območju se ohranja.
Vstopno/izstopno mesto za kopalce in za čolne se prvenstveno uredi na že
obstoječih dostopih do vode in na način, da ni bistvenega posega v strugo in
brežino. Dostop do reke se uredi v leseni obliki.
GE varovanje pogojev V vplivnem območju varovanja je pred posegi potrebno pridobiti soglasje
izvedbe OPPN
pristojnega soglasjedajalca. (območje za šport in rekreacijo se ureja v okviru
OPPN 9-02: Stanovanjska soseska Dvor SZ). Območja se umetno ne osvetljuje,
kolikor je to iz varnostnih razlogov dopustno, sicer se uvede svetila na vklop/izklop.
Uredi se zbiranje in odvoz nastalih odpadkov.
GE turistične
Glavno stavbo je dopustno graditi v skladu z merili tipa hiša na podeželju ali
infrastrukture
javna stavba. Kolikor se načrtuje ureditev javne razsvetljave oziroma razsvetljave
objektov, je potrebno upoštevanje določil Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega
onesnaževanja okolja (Uradni list RS, št. 81/07, 109/07, 62/10). Z gradnjo naj se
v obvodni (15 m) pas in vodni pas ne posega, prav tako se ne odlaga nastalih
odpadkov in odstranjuje obvodne vegetacije.
OPPN 9-02: Stanovanjska soseska Dvor SZ
GE trško – mestne
V obcestnem nizu, ob glavni vpadni cesti, so dovoljene le glavne stavbe tipa trška
hiše
stavba. V vplivnem območju varovane dediščine je pred posegi potrebno pridobiti
soglasje pristojnega ZVKD.
GE domačije v
odprtem prostoru
GE domačije v
strnjenem vaškem
okolju
GE posebne javne
stavbe, podtip: GE
obeležij, spomenikov
in kapelic

Glavno stavbo je dopustno graditi v skladu z merili tipa hiša na podeželju.

Hortikulturna ureditev na GE kapelice naj se ureja kot del ureditve javnega
prostora naselja.
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GA03.vo

GA04.gs

GA05.vs

Gornji Kot
GK01.zpk

GK02.vo

GK04.ml

GK05.vs

GK39.jpp
GK40.pjm
GK41.pjc

Gornji Križ
GO01.vo

GO02.pjo

GO03.ivč

GO04.ivč

GE domačije v
odprtem vaškem
okolju
GE gospodarske
stavbe

GE domačije v
strnjenem vaškem
okolju
GE zelenih urbanih
površin in zelenega
sistema – pokopališča
GE domačije v
odprtem vaškem
okolju
GE mlina

GE domačije v
strnjenem vaškem
okolju
GE javnega parkirišča
GE poslovilni objekt
GE posebne javne
stavbe, podtip: GE
cerkve
GE domačije v
odprtem vaškem
okolju
GE posebne javne
stavbe, podtip: GE
obeležij, spomenikov
in kapelic
GE infrastrukturnega
objekta, podtip: GE
vodnega črpališča in
vodohramov
GE infrastrukturnega
objekta, podtip: GE
vodnega črpališča in
vodohramov
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Na stavbi je dopustna kombinacija tipov streh (strehe z naklonom in ravne strehe).
Osnovni kubus lahko odstopa od meril gospodarske stavbe, če dejavnosti zaradi
tehnologije ni možno drugače izvajati. Tlorisno razmerje gospodarske stavbe je
pogojeno s tehnologijo. Stanovanjska hiša se lahko ohranja.
Glavno stavbo je dopustno graditi v skladu z merili tipa hiša na podeželju.

Pred posegi je v vplivnem območju varovane dediščine potrebno pridobiti soglasje
pristojnega ZVKD. Za vse stavbe v območju kulturne krajine Dvorska Gora je
potrebno pridobiti soglasje pristojnega ZVKD.
Kolikor se načrtuje ureditev javne razsvetljave oziroma razsvetljave objektov,
je potrebno upoštevanje določil Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega
onesnaževanja okolja (Uradni list RS, št. 81/07, 109/07, 62/10).
Pred posegi je na območju varovane dediščine potrebno pridobiti
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojnega ZVKD. Za del območja, ki
sega na poplavno območje, velja opozorilna karta poplav. Na območju poplav je
prepovedana gradnja novih objektov, dopustno je le vzdrževanje, rekonstrukcije,
obnove in rušenje obstoječih objektov. Objektov se v nočnem času ne osvetljuje.
Z dodatno gradnjo se v obvodni (15 m) pas in vodni pas Krke ne posega, prav tako
se ne odlaga nastalih odpadkov in odstranjuje obvodne vegetacije.
Uredi se primerno odvajanje odpadnih vod iz objektov (priklop na kanalizacijo ali
nepropustna greznica). V koncesijskem aktu mora biti določen ekološko sprejemljiv
pretok, ki ne bo poslabšal ekološkega stanja površinske vode ter rasti lehnjakovih
struktur, pri čemer morajo biti upoštevani najnovejši podatki na odseku odvzema.
Jez odvaja vodo na obe rečne strani, zato je potrebno pri razporeditvi vodnih
količin upoštevati napajanje obeh.
Odvzem vode ne sme bistveno spremeniti obstoječega hidrološkega režima reke
(pri načrtovanju odvzema je potrebno upoštevati sezonsko dinamiko rečnega
pretoka).
Lastnik MHE mora skrbeti za lehnjakove pregrade (vzdrževanje jezu: obnavljanje,
rezanje ...).
Za odvzem vode se mora uporabiti obstoječi odvodni kanal.
Odvzemno mesto je potrebno urediti na način, da bo možno nadzorovanje
odvzema vode.
Vstop v dovodni kanal mora biti urejen tako, da bo preprečeval vstop vodnim
organizmom.
Gradbena dela, ki lahko vplivajo na kvaliteto vode in vodni režim, je treba
načrtovati izven časa drstenja rib (izvedba del je možna med 1. julijem in
1. decembrom) ter s soglasjem ribiške družine.
Kolikor se načrtuje ureditev javne razsvetljave oziroma razsvetljave objektov,
je potrebno upoštevanje določil Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega
onesnaževanja okolja (Uradni list RS, št. 81/07, 109/07, 62/10).

Na območju velja režim za vodovarstveno območje 2 in 3. Posegi in dejavnosti so
dopustni le v skladu s predpisom, ki varuje vodovarstveno območje.
Na območju velja režim za vodovarstveno območje 3. Posegi in dejavnosti so
dopustni le v skladu s predpisom, ki varuje vodovarstveno območje.
Dejavnost naj se izvaja v skladu z merili za vodovarstveno območje.

Dejavnost naj se izvaja v skladu z merili za vodovarstveno območje.
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GO05.odi
GO06.vs

Gradenc
GR01.vo

GR02.pjc

GR03.jp

GR04.vs

GR05.vs

GR08.pjo

GR09.od
GR10.vs

GR11.vo

GR45.vs

GR46.vs

Hinje
HI01.pin

HI02.od
HI03.zsr

HI04.jgd

HI05.tm
HI06.tm
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GE kmetije z
Na območju velja režim za vodovarstveno območje 3. Posegi in dejavnosti so
intenzivno proizvodnjo dopustni le v skladu s predpisom, ki varuje vodovarstveno območje.
GE hiše na podeželju Glavno stavbo je dopustno graditi v skladu z merili tipa hiša na podeželju. Na
območju velja režim za vodovarstveno območje 3. Posegi in dejavnosti so dopustni
le v skladu s predpisom, ki varuje vodovarstveno območje.
GE domačije v
odprtem vaškem
okolju
GE posebne javne
stavbe, podtip: GE
cerkve
GE javnega
prostora, podtip: GE
središčnega javnega
prostora
GE domačije v
strnjenem vaškem
okolju
GE domačije v
strnjenem vaškem
okolju

GE posebne javne
stavbe, podtip: GE
obeležij, spomenikov
in kapelic
GE domačije v
odprtem prostoru
GE domačije v
strnjenem vaškem
okolju
GE domačije v
odprtem vaškem
okolju
GE domačije v
strnjenem vaškem
okolju
GE domačije v
strnjenem vaškem
okolju
GE z merili veljavnih
prostorsko izvedbenih
načrtov
GE domačije v
odprtem prostoru
GE zelenih urbanih
površin in zelenega
sistema – površine za
oddih, rekreacijo in
šport
GE javne stavbe,
podtip: GE gasilnega
doma
GE trško – mestne
hiše
GE trško – mestne
hiše

Pred posegi je na območjih domačij in v vplivnem območju cerkve potrebno
pridobiti soglasje pristojnega ZVKD.

Razvija naj se funkcija prostora kot zeleni otok ali trg kot lokalno pomemben
element javnega prostora naselja. Ob tem je dovoljeno vzpostaviti tudi drobno
urbano opremo – klop in podobno. Pred posegi je v vplivnem območju varovane
cerkve potrebno pridobiti soglasje pristojnega ZVKD.
Glavno stavbo je dopustno graditi kot hišo na podeželju.

Glavno stavbo je dopustno graditi kot hišo na podeželju v skladu s sledečimi merili:
– osnovni kubus glavne stavbe: najmanjša širina 5,0 m + 5  % do največ 10,0 m , z
razmerjem širine proti dolžini v tlorisu 2:3;
– en sekundarni kubus glavne je lahko umeščen tudi s prilagoditvijo na parcelni
meji.

Glavno stavbo je dopustno graditi v skladu z merili tipa hiša na podeželju.

Obstoječa urbanistična zasnova domačije se lahko ohranja.

Odlok o občinskem lokacijskem načrtu obrtno-industrijska cona Hinje (Uradni list
RS, št. 40/06).

Glavno stavbo je dopustno graditi v skladu s sledečimi merili:
– en sekundarni kubus glavne je lahko umeščen tudi s prilagoditvijo na parcelni
meji;
– izdaja gradbenega dovoljenja za gradnjo na zemljišču s par. št 431,
429 k.o. Hinje je mogoče le na podlagi gradbenega dovoljenja za ureditev javnega
prostora predvidene gospodarske javne infrastrukture. Terciarne in kvartarne
dejavnosti so dopustne v vseh etažah.
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HI07.vs

HI08.vs

HI09.jp

HI10.pjo

HI11.od
HI12.pjc

HI13.vs

HI35.jp

HI36.zdz

HI38.vs

Hrib pri Hinjah
HH01.tm
HH02.tm
HH03.vs

HH04.tm
HH05.ppn
HH06.ike

HH07.zpk

HH08.vs

HH09.zdz

HH10.jpp

GE domačije v
strnjenem vaškem
okolju
GE domačije v
strnjenem vaškem
okolju
GE javnega
prostora, podtip: GE
središčnega javnega
prostora
GE posebne javne
stavbe, podtip: GE
obeležij, spomenikov
in kapelic
GE domačije v
odprtem prostoru
GE posebne javne
stavbe, podtip: GE
cerkve
GE domačije v
strnjenem vaškem
okolju
GE javnega
prostora, podtip: GE
središčnega javnega
prostora
GE zelenih urbanih
površin in zelenega
sistema – druge
urejene zelene
površine
GE domačije v
strnjenem vaškem
okolju
GE trško – mestne
hiše
GE trško – mestne
hiše
GE domačije v
strnjenem vaškem
okolju
GE trško – mestne
hiše
GE varovanje pogojev
izvedbe OPPN
GE infrastrukturnega
objekta, podtip:
GE objekta
komunikacijske
in energetske
infrastrukture
GE zelenih urbanih
površin in zelenega
sistema – pokopališča
GE domačije v
strnjenem vaškem
okolju
GE zelenih urbanih
površin in zelenega
sistema – druge
urejene zelene
površine
GE javnega prostora,
podtip: GE javnega
parkirišča
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Glavno stavbo je dopustno graditi v skladu z merili tipa hiša na podeželju.
Glavno stavbo je dopustno graditi kot hišo na podeželju v skladu s sledečimi
merili: en sekundarni kubus glavne stavbe je lahko umeščen tudi s prilagoditvijo na
parcelni meji.
Ohranja oziroma razvija naj se zeleni otok kot element javnega prostora naselja.
Ob tem je dovoljeno vzpostaviti tudi drobno urbano opremo – klop.

Glavno stavbo je dopustno graditi kot hišo na podeželju v skladu s sledečimi merili:
en sekundarni kubus glavne je lahko umeščen tudi s prilagoditvijo na parcelni meji.

Dovoljena je tudi izgradnja bazena ter tudi manjšega otroškega igrišča (igral).

(OPPN 15-01: Stanovanjska sosedska z družbeno infrastrukturo)

V vplivnem območju spomenika so posegi dovoljeni le v skladu s soglasjem
pristojnega ZVKD.
Glavno stavbo je dopustno graditi v skladu z merili hiše na podeželju.
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HH11.hm

GE modernistične
stanovanjske hiše

HH12.gp

GE gospodarskega
poslopja
GE posebne javne
stavbe, podtip: GE
obeležij, spomenikov
in kapelic
GE domačije v
odprtem prostoru
GE zelenih urbanih
površin in zelenega
sistema – druge
urejene zelene
površine
GE zelenih urbanih
površin in zelenega
sistema – druge
urejene zelene
površine
GE zelenih urbanih
površin in zelenega
sistema – druge
urejene zelene
površine
GE javnega prostora,
podtip: GE javnega
parkirišča
GE domačije v
odprtem vaškem
okolju
GE javne stavbe,
podtip: GE
modernistične javne
stavbe
GE trško – mestne
hiše
GE domačije v
strnjenem vaškem
okolju
GE domačije v
strnjenem vaškem
okolju

HH13.pjo

HH14.od
HH15.zdz

HH16.zdz

HH18.zdz

HH19.jpp

HH20.vo

HH21.jsm

HH22.tm
HH23.vs

HH24.vs

HH25.jpp

HH26.zdz

HH27.pjm
HH28.jpp

Jama pri Dvoru
JA01.vs

JA02.vo

GE središčnega
javnega prostora,
podtip GE javnega
parkirišča
GE zelenih urbanih
površin in zelenega
sistema – druge
urejene zelene
površine
GE poslovilnega
objekta
GE središčnega
javnega prostora,
podtip GE javnega
parkirišča
GE domačije v
strnjenem vaškem
okolju
GE domačije v
odprtem vaškem
okolju
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Glavno stavbo je dopustno graditi v skladu s sledečimi merili:
– osnovni kubus glavne stavbe: visok do E1+M;
– streha osnovnega kubusa glavne stavbe naj bo dvokapnica z naklonom 40–45°.

(OPPN 15-01: Stanovanjska sosedska z družbeno infrastrukturo)

Glavno stavbo je dopustno graditi v skladu s sledečimi merili:
– osnovni kubus glavne stavbe: visok do E3;
– bivanje, ki je dovoljeno le izven pritličja, lahko presega 50  % koristnih površin.

Glavno stavbo je dopustno graditi kot hišo na podeželju.
Glavno stavbo je dopustno graditi kot hišo na podeželju v skladu s sledečimi merili:
– osnovni kubus glavne stavbe: visok do E2+M;
– en sekundarni kubus glavne stavbe je lahko umeščen tudi s prilagoditvijo na
parcelni meji.
Obstoječa pomožna stavba – nadstrešek namenjen garažiranju se lahko ohranja.

Pred posegi je na vplivnem območju kulturne dediščine potrebno pridobiti
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
Pred posegi je na vplivnem območju kulturne dediščine potrebno pridobiti
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
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OPPN 16-02; V delu območja, ki spada v razred srednje, majhne in preostale
poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po predpisu 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. Za obstoječe objekte je potrebno
zagotoviti lokalne varovalne ukrepe (varovalni nasipi in zidovi, vodotesne zapore
na vratih in podobno). Dopustna je postavitev MHE in dejavnost gostinstva in
turizma. V primeru postavitve MHE in dejavnosti gostinstva in turizma za urejanje
GE veljajo tudi merila GE tipa .ml. Na površinah namenske rabe ZS je v času
kopalne sezone dopustna postavitev lesenih miz, klopi, prenosnih sanitarij z
obveznim zastorom iz naravnih materialov, ki se po sezoni odstranijo. Pred posegi
v območju naravne vrednote – reka Krka, je potrebno pridobiti soglasje ministrstva
pristojnega za ohranjanje narave. Gradnja se izvaja na način, da ne pride do
morebitnih poškodb podzemlja. V primeru odkritja podzemnih jam je potrebno
obvestiti pristojne službe. GE se nahaja v območju varstva kulturne dediščine , za
vse posege je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno
soglasje pristojne enote ZVKDS.
Uredi se primerno odvajanje odpadnih vod iz objektov (priklop na kanalizacijo ali
nepropustna greznica).
Pred posegi je na vplivnem območju potrebno pridobiti soglasje pristojnega ZVKD.
Dovoljeni so le posegi v sklopu horikulturne ureditve varovanja kulturne dediščine.
Spreminjanje kote terena ni dopustno. V delu območja, ki spada v razred srednje,
majhne in preostale poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po predpisu o pogojih
in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih
zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda. Za obstoječe objekte
je potrebno zagotoviti lokalne varovalne ukrepe (varovalni nasipi in zidovi,
vodotesne zapore na vratih in podobno). Gradnja se izvaja na način, da ne pride
do morebitnih poškodb podzemlja. V primeru odkritja podzemnih jam je potrebno
obvestiti pristojne službe. GE se nahaja v območju varstva kulturne dediščine , za
vse posege je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno
soglasje pristojne enote ZVKDS.
Uredi se primerno odvajanje odpadnih vod iz objektov (priklop na kanalizacijo ali
nepropustna greznica).
Del območja se nahaja na poplavnem območju (v razredih Pp, Pm in Ps). V delu
območja, ki spada v razred srednje, majhne in preostale poplavne nevarnosti,
veljajo omejitve po predpisu 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. Za obstoječe objekte je potrebno zagotoviti
lokalne varovalne ukrepe (varovalni nasipi in zidovi, vodotesne zapore na vratih in
podobno).

JA03.x

GE s posebnimi
režimom urejanja –
varstvo naravne in
kulturne dediščine

JA04.zdz

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

JA05.vs

GE domačije v
strnjenem vaškem
okolju

JA06.vs

GE domačije v
strnjenem vaškem
okolju
GE varovanje pogojev Obstoječa stavba se lahko v sklopu pripadajočih GE do sprejetja OPPN urejajo
izvedbe OPPN
v skladu z merili tipa GE z oznako .vo.. Pred posegi je na podlagi predhodnih
arheoloških raziskav (Ocena arheološkega potenciala za območje gospodarskih
con Hinje, Jama in Žužemberk, ZVKDS, december 2011) na območju načrtovane
gospodarske cone potrebno še neraziskane površine arheološko raziskati. –
Uredi se primerno odvajanje odpadnih vod iz objektov (priklop na kanalizacijo ali
nepropustna greznica).
Znotraj območja NV Šica-potok se z gradnjo kot tudi dejavnostmi ne posega.
(OPPN 16-03: Gospodarska cona Jama)
GE z merili veljavnih Odlok o zazidalnem načrtu servisno-obrtna cona Jama pri Dvoru (Uradni list RS,
prostorsko izvedbenih št. 21/04).
načrtov
GE infrastrukturnega
objekta, podtip:
GE objekta
komunikacijske
in energetske
infrastrukture
GE domačije v
OPPN 16-03
odprtem prostoru
GE trško – mestne
OPPN 16-01
hiše
GE varovanje pogojev OPPN 16-02 – Za pripravo OPPN se upoštevajo usmeritve iz priloge 2. V delu
izvedbe OPPN
območja, ki spada v razred srednje, majhne in preostale poplavne nevarnosti,
veljajo omejitve po predpisu o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in
posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane
erozije celinskih voda. Do sprejema OPPN je na površinah namenske rabe ZS v

JA07.ppn

JA08.pin

JA09.ike

JA10.od
JA11.tm
JA12.ppn
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JA13.vs
Klečet
KL02.vo

KL03.vo

KL04.od
KL05.vo

KL06.pjo

KL07.odi
KL08.gs
KL09.gs
KL10.vs

KL11.vs

Klopce
KO01.vo

KO02.jsg
Lašče
LA01.vo

LA02.pjc

LA03.pjo

LA04.gp

LA05.od
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GE domačije v
strnjenem vaškem
okolju
GE domačije v
odprtem vaškem
okolju
GE domačije v
odprtem vaškem
okolju
GE domačije v
odprtem prostoru
GE domačije v
odprtem vaškem
okolju
GE posebne javne
stavbe, podtip: GE
obeležij, spomenikov
in kapelic
GE kmetije z
intenzivno proizvodnjo
GE gospodarske
stavbe
GE gospodarske
stavbe
GE domačije v
strnjenem vaškem
okolju
GE domačije v
strnjenem vaškem
okolju
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času kopalne sezone dopustna postavitev lesenih miz, klopi, prenosnih sanitarij z
obveznim zastorom iz naravnih materialov, ki se po sezoni odstranijo. Pred posegi
v območju naravne vrednote – reka Krka, je potrebno pridobiti soglasje ministrstva
pristojnega za ohranjanje narave in varstvo voda. Gradnja se izvaja na način, da
ne pride do morebitnih poškodb podzemlja. V primeru odkritja podzemnih jam
je potrebno obvestiti pristojne službe. GE se nahaja v območju varstva kulturne
dediščine, za vse posege je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in
kulturnovarstveno soglasje pristojne enote ZVKDS.
Uredi se primerno odvajanje odpadnih vod iz objektov (priklop na kanalizacijo ali
nepropustna greznica).
OPPN16-02

Kolikor se načrtuje ureditev javne razsvetljave oziroma razsvetljave objektov,
je potrebno upoštevanje določil Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega
onesnaževanja okolja (Uradni list RS, št. 81/07, 109/07, 62/10). Uporabijo se
svetila za samodejni vklop/izklop, brez svetlobe v UV spektru in z zasenčenjem
proti nebu.

Na kmetiji dovoljene tudi turistične vsebine ter gradnja objektov za potrebe le-te.
Glavno stavbo je dopustno graditi v skladu z merili tipa gospodarska stavba ali
trško mestne hiše.
Glavno stavbo je dopustno graditi v skladu z merili tipa gospodarska stavba ali
trško mestne hiše.
Glavno stavbo je dopustno graditi kot hišo na podeželju v skladu s sledečimi merili:
osnovni kubus glavne stavbe: visok do E2+M.
Glavno stavbo je dopustno graditi kot hišo na podeželju v skladu s sledečimi
merili: en sekundarni kubus glavne stavbe je lahko umeščen tudi s prilagoditvijo na
parcelni meji.

GE domačije v
odprtem vaškem
okolju
GE javne stavbe,
podtip: GE javne
stavbe v gozdu
GE domačije v
odprtem vaškem
okolju
GE posebne javne
stavbe, podtip: GE
cerkve
GE posebne javne
stavbe, podtip: GE
obeležij, spomenikov
in kapelic
GE gospodarskega
poslopja

GE domačije v
odprtem prostoru

Za potrebe dejavnosti – pridelave medu, je dovoljena postavitev čebelnjakov,
ki naj se oblikujejo v skladu z merili pomožne stavbe. Ena stavba je lahko
vzpostavljena v tudi v primarnem delu GE. Dovoljeno je stikanje stavb tako po
dolžini kot širini, vendar mora v slednjem primeru biti prečna stavba orientirana
pravokotno.
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LA08.vs

GE domačije v
odprtem prostoru

LA09.vs

GE domačije v
strnjenem vaškem
okolju
GE domačije v
strnjenem vaškem
okolju

LA10.vs

Lazina
LZ01.vs

LZ02.vs

LZ03.od
LZ04.vs

GE domačije v
strnjenem vaškem
okolju
GE domačije v
strnjenem vaškem
okolju
GE domačije v
odprtem prostoru
GE domačije v
strnjenem vaškem
okolju

Lopata
LO01.vo

GE domačije v
odprtem vaškem
okolju
LO02.jp
GE javnega
prostora, podtip: GE
središčnega javnega
prostora
LO03.pjc
GE posebne javne
stavbe, podtip: GE
cerkve
LO04.pjo
GE posebne javne
stavbe, podtip: GE
obeležij, spomenikov
in kapelic
Mačkovec pri Dvoru
MA01.pjo
GE posebne javne
stavbe, podtip: GE
obeležij, spomenikov
in kapelic
MA02.vo
GE domačije v
odprtem vaškem
okolju
MA03.pjo
GE posebne javne
stavbe, podtip: GE
obeležij, spomenikov
in kapelic
MA04.pjc
GE posebne javne
stavbe, podtip: GE
cerkve
MA05.od
GE domačije v
odprtem prostoru
MA06.od
MA09.vs

GE domačije v
odprtem prostoru
GE domačije v
strnjenem vaškem
okolju
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Kolikor se na območju poselitve načrtuje ureditev javne razsvetljave oziroma
razsvetljave objektov, se načrtuje uporaba takšnih svetil, ki omogočajo osvetljavo
talnih površin in ne osvetljujejo neba in širše okolice, uporabijo svetila, ki ne
oddajajo svetlobe v UV-spektru, v drugem delu noči (24.00–5.00) ostane prižgano
minimalno število luči, če je iz varnostnih razlogov to dopustno (pri osvetljevanju
zunanjih površin naj se namestijo svetila na samodejni vklop/izklop). Upoštevanje
določil Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list
RS, št. 81/07, 109/07, 62/10).
V primeru odkritja podzemnih jam je potrebno obvestiti pristojne službe.
Glavno stavbo je dopustno graditi v skladu z merili hiše na podeželju.
Glavno stavbo je dopustno graditi v skladu z merili trško mestne hiše. Za razvojne
potrebe obstoječe gostilne je na zemljišču s par. št. 184/1 dovoljena vzpostavitve
glavne stavbe tipa trško-mestna hiša, za namen začasnega bivanja (prenočišča),
ki se lahko vzpostavi v vseh etažah.

Glavno stavbo je dopustno graditi v skladu z merili hiše na podeželju.

Osnovni kubus pri pomožni stavbi za potrebe izvajanja dejavnosti (razne
delavnice) lahko odstopa od meril gospodarske stavbe, če dejavnosti zaradi
tehnologije ni možno drugače izvajati. Krita naj bo z ravno streho.
Ohranja oziroma razvija naj se zeleni otok kot element javnega prostora naselja z
drobno urbano opremo.

Pred posegi na obstoječih objektih je potrebno pridobiti soglasje pristojnega ZVKD.
Pri novogradnjah pa je s strani ZVKD potrebna opredelitev načina in obsega
arheoloških raziskav.

Pri novogradnjah je na območju arheološkega najdišča pred posegi s strani ZVKD
potrebna opredelitev načina in obsega arheoloških raziskav.
Pred posegi na obstoječih objektih je potrebno pridobiti soglasje pristojnega ZVKD.
Pri novogradnjah pa je s strani ZVKD potrebna opredelitev načina in obsega
arheoloških raziskav.
Pomožne stavbe se lahko ohranjajo v obstoječem merilu. Pri novogradnjah je s
strani ZVKD potrebna opredelitev načina in obsega arheoloških raziskav.
Glavno stavbo je dopustno graditi v skladu z merili tipa hiša na podeželju. Pred
posegi na obstoječih objektih je potrebno pridobiti soglasje pristojnega ZVKD.
Pri novogradnjah pa je s strani ZVKD potrebna opredelitev načina in obsega
arheoloških raziskav.
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MA57.ivč

MA58.od
MA59.od
Mali Lipovec
ML01.vs

ML02.od
ML03.pjo

ML04.od
ML05.vs

ML06.od
ML85.od
ML86.od
ML87.ivč

ML88.od
ML92.ti

Malo Lipje
MP01.vo

MP02.od
MP03.od
MP04.vs

MP05.od
MP06.od
MP07.od
MP08.vs
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GE infrastrukturnega
objekta, podtip: GE
vodnega črpališča in
vodohramov
GE domačije v
odprtem prostoru
GE domačije v
odprtem prostoru

Dejavnost naj se izvaja v skladu z merili za vodovarstveno območje.

GE domačije v
strnjenem vaškem
okolju
GE domačije v
odprtem prostoru
GE posebne javne
stavbe, podtip: GE
obeležij, spomenikov
in kapelic
GE domačije v
odprtem prostoru
GE domačije v
strnjenem vaškem
okolju
GE domačije v
odprtem prostoru
GE domačije v
odprtem prostoru
GE domačije v
odprtem prostoru
GE infrastrukturnega
objekta, podtip: GE
vodnega črpališča in
vodohramov
GE domačije v
odprtem prostoru
GE turistične
infrastrukture

Glavno stavbo je dopustno graditi v skladu z merili tipa hiša na podeželju.

GE domačije v
odprtem vaškem
okolju
GE domačije v
odprtem prostoru
GE domačije v
odprtem prostoru
GE domačije v
strnjenem vaškem
okolju
GE domačije v
odprtem prostoru
GE domačije v
odprtem prostoru
GE domačije v
odprtem prostoru
GE domačije v
strnjenem vaškem
okolju

Glavno stavbo je dopustno graditi v skladu z merili tipa hiša na podeželju.

Dejavnost naj se izvaja v skladu z merili za vodovarstveno območje.

Za vinsko klet za namene proizvodnje, zbiranja in hranjenja vina za širše območje
(banka vina), ki jo lahko gradi le turistično društvo, stanovsko gospodarsko
združenje pridelovalcev grozdja in vinarjev, turistično društvo, lega znotraj
vinogradniškega območja in pogoj površine trajnega nasada ne veljata.
Dopustna je tudi dejavnost proizvodnje pijač (11.0), gostinstva (55, 56) in trgovine
(46.34 in 47) ter tudi gradnja v celoti vkopane oziroma podzemne stavbe – vinske
kleti za potrebe banke vin v kateri so dopustne dejavnosti namena proizvodnje,
zbiranja in hranjenja, prezentacije vina ipd. Pri zunanji ureditvi naj bo poudarjen
turistični značaj lokacije (ureditev zunanjega družabnega prostora, gostinski
vrt ipd.) ter objektov za rekreacijo (igrišč …). Stavbe naj se umešča tako, da so
izkoriščene optimalne danosti lege terena.
Pred posegi je na območju domačije potrebno pridobiti soglasje pristojnega ZVKD.

Glavno stavbo je dopustno graditi kot hišo na podeželju v skladu s sledečimi merili:
velikost GE je lahko manjša od priporočljive velikosti minimalne GE.

Glavno stavbo je dopustno graditi kot hišo na podeželju. Dopustna je tudi gradnja
skladiščnih šotorov in skladišč.
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MP19.jsg

GE javne stavbe,
podtip: GE javne
stavbe v gozdu

MP35.od

GE domačije v
odprtem prostoru

MP39.vs

GE domačije v
strnjenem vaškem
okolju

Glavno stavbo je dopustno graditi kot hišo na podeželju v skladu s sledečimi merili:
velikost GE je lahko manjša od priporočljive velikosti minimalne GE.

MP40.vs

GE domačije v
strnjenem vaškem
okolju

Glavno stavbo je dopustno graditi kot hišo na podeželju v skladu s sledečimi merili:
velikost GE je lahko manjša od priporočljive velikosti minimalne GE.

MP41.vs

GE domačije v
strnjenem vaškem
okolju

Glavno stavbo je dopustno graditi kot hišo na podeželju v skladu s sledečimi merili:
velikost GE je lahko manjša od priporočljive velikosti minimalne GE.

MP43.vs

GE domačije v
strnjenem vaškem
okolju

Glavno stavbo je dopustno graditi kot hišo na podeželju v skladu s sledečimi merili:
velikost GE je lahko manjša od priporočljive velikosti minimalne GE.

MP47.vs

GE domačije v
strnjenem vaškem
okolju

Glavno stavbo je dopustno graditi kot hišo na podeželju v skladu s sledečimi merili:
velikost GE je lahko manjša od priporočljive velikosti minimalne GE.

Podlipa
PP01.vo

GE domačije v
odprtem vaškem
okolju

PP02.vo

GE domačije v
odprtem vaškem
okolju

PP03.pjo

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

PP04.gp

GE gospodarskega
poslopja

PP05.od

GE domačije v
odprtem prostoru

Pri morebitnih novogradnjah in rekonstrukcijah objektov v okolici drevesnih
naravnih vrednot se te ustrezno fizično zaščiti z ograjo. V času gradnje je
potrebno preprečiti odlaganje gradbenega materiala ter odpadkov na območje
parcel drevesnih naravnih vrednot. Življenjske razmere na rastišču drevesnih
naravnih vrednot se ohranja nespremenjene, zato se ne odstranjuje zemlje,
razkriva korenin, zasipava debla ali rastišča oziroma površine nad koreninami, s
hojo, vožnjo ali kako drugače ne tepta tal, ne poplavlja rastišča, spreminja višine
podtalnice, kislosti oziroma alkalnosti tal, spušča škodljivih tekočin ali plinastih
snovi na rastišče ter ne odlaga odpadkov. Podlago se na rastišču drevesnih
naravnih vrednot lahko utrjuje le v tolikšni meri, da se omogoči zadostno zračnost
in vodo prepustnost tal nad koreninskim sistemom.

Podgozd
PG01.vo

GE domačije v
odprtem vaškem
okolju

Del EUP se nahaja v elektroenergetskem koridorju daljnovoda. Za vsak poseg v
koridor je potrebno izdelati projektno dokumentacijo oziroma elaborat križanja.
Za vsako gradnjo znotraj koridorja je potrebno pridobiti pisno soglasje pristojnega
upravljavca. Na območjih stavbnih zemljišč, ki segajo v varnostni pas DV gradnja
in izvajanje dejavnosti v skladu z določili Uredbe o elektromagnetnem sevanju
v naravnem okolju (Uradni list RS, št. 70/96) in Pravilnika o pogojih in omejitvah
gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu
elektroenergetskih omrežij (Uradni list RS, št. 101/10) ni dopustna. Kolikor se
načrtuje ureditev javne razsvetljave oziroma razsvetljave objektov, je potrebno
upoštevanje določil Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja
(Uradni list RS, št. 81/07, 109/07, 62/10).

PG02.vs

GE domačije v
strnjenem vaškem
okolju

Glavno stavbo je dopustno graditi kot hišo na podeželju. Del EUP se nahaja v
elektroenergetskem koridorju daljnovoda. Za vsak poseg v koridor je potrebno
izdelati projektno dokumentacijo oziroma elaborat križanja. Za vsako gradnjo
znotraj koridorja je potrebno pridobiti pisno soglasje pristojnega upravljavca. Na
območjih stavbnih zemljišč, ki segajo v varnostni pas DV gradnja in izvajanje
dejavnosti v skladu z določili Uredbe o elektromagnetnem sevanju v naravnem
okolju (Uradni list RS, št. 70/96) in Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj,
uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu
elektroenergetskih omrežij (Uradni list RS, št. 101/10) ni dopustna.
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PG03.vs

GE domačije v
strnjenem vaškem
okolju

PG04.od

GE domačije v
odprtem prostoru

PG06.ml

GE mlina

PG07.od

GE domačije v
odprtem prostoru

PG08.vs

GE domačija v
strnjenem vaškem
okolju

PG09.vs

GE domačija v
strnjenem vaškem
okolju

Pleš
PL01.ivč

PL02.od
PL03.vo

GE infrastrukturnega
objekta, podtip: GE
vodnega črpališča in
vodohramov
GE domačije v
odprtem prostoru
GE domačije v
odprtem vaškem
okolju
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Kolikor se načrtuje ureditev javne razsvetljave oziroma razsvetljave objektov, je
potrebno upoštevanje določil Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja
okolja (Uradni list RS, št. 81/07, 109/07, 62/10). Uredi se primerno odvajanje
odpadnih vod iz objektov (priklop na kanalizacijo ali nepropustna greznica). Na
območju naravne vrednote Krka se posegi ne načrtujejo. Objekt naj se načrtuje tik
ob cesti. Objekt naj ostaja v obstoječih gabaritih. Ostalih objektov in dejavnosti se na
območju posega ne izvaja. Ohranja se vegetativna bariera proti reki.
Kolikor se načrtuje ureditev javne razsvetljave oziroma razsvetljave objektov,
je potrebno upoštevanje določil Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega
onesnaževanja okolja (Uradni list RS, št. 81/07, 109/07, 62/10). Z gradnjo naj se
v obvodni (15 m) pas in vodni pas ne posega, prav tako se ne odlaga nastalih
odpadkov in odstranjuje obvodne vegetacije. Uredi se primerno odvajanje
odpadnih vod iz objektov (priklop na kanalizacijo ali nepropustna greznica).
Za del območja, ki sega na poplavno območje, velja opozorilna karta poplav.
Na območju poplav je prepovedana gradnja novih objektov, dopustno je le
vzdrževanje, rekonstrukcije, obnove in rušenje obstoječih objektov. Z gradnjo
objekta in njegovim obratovanjem se ne sme posegati v vodni režim in kakorkoli
poškodovati ali ogroziti prvine naravne vrednote. V primeru izrabe vode za
proizvodnjo električne energije mora biti v koncesijskem aktu določen ekološko
sprejemljiv pretok, ki ne bo poslabšal ekološkega stanja površinske vode ter rasti
lehnjakovih struktur, pri čemer morajo biti upoštevani najnovejši podatki na odseku
odvzema.
Jez odvaja vodo na obe rečne strani, zato je potrebno pri razporeditvi vodnih
količin upoštevati napajanje obeh.
Odvzem vode ne sme bistveno spremeniti obstoječega hidrološkega režima reke
(pri načrtovanju odvzema je potrebno upoštevati sezonsko dinamiko rečnega
pretoka).
Lastnik MHE mora skrbeti za lehnjakove pregrade (vzdrževanje jezu: obnavljanje,
rezanje …).
Za odvzem vode se mora uporabiti obstoječi odvodni kanal.
Odvzemno mesto je potrebno urediti na način, da bo možno nadzorovanje
odvzema vode.
Vstop v dovodni kanal mora biti urejen tako, da bo preprečeval vstop vodnim
organizmom.
Gradbena dela, ki lahko vplivajo na kvaliteto vode in vodni režim, je treba
načrtovati izven časa drstenja rib (med 1. julijem in 1. decembrom je možna
izvedba del) ter s soglasjem ribiške družine. Pred posegi v območju naravne
vrednote – reka Krka, je potrebno pridobiti soglasje ministrstva pristojnega
za ohranjanje narave ter kulturnovarstvene pogoje in soglasje enote ZVKD
(EŠD 16283 – Gornji Kot – Glavanov mlin – vplivno območje).
Z gradnjo objekta in njegovim obratovanjem se ne sme posegati v vodni režim in
kakorkoli poškodovati ali ogroziti prvine naravne vrednote. Pred posegi v območju
naravne vrednote – reka Krka, je potrebno pridobiti soglasje ministrstva pristojnega
za ohranjanje narave ter kulturnovarstvene pogoje in soglasje enote ZVKDS
(EŠD 16283 – Gornji Kot – Glavanov mlin – vplivno območje).
Dovoljena je ohranitev obstoječe stavbne strukture počitniške hiše. Na parceli
št. 453/2, k.o. Stavča vas je na namenski rabi SP dopustna gradnja ene počitniške
hiše – (legalizacija že začete gradnje) z merili tipa GE s končnico .hm z zazidano
površino do največ 100 m2. Posegi v brežino proti reki Krki ter na severni in južni
strani GE (postavljanje škarp, odkopavanje in nasipavanje, posek drevja ipd.)
niso dopustni. Za zunanjo ureditev GE se uporabijo naravni materiali. Dopustna je
zasaditev avtohtonega drevja za sanacijo vizualnih stikov ter varovanje brežine.
Dopustna je varovalna ograja pred strmino v leseni izvedbi. Objekt se komunalno
opremi, v nočnem času se ne osvetljuje. Za posege v območju naravne vrednote
– reka Krka, je potrebno pridobiti soglasje ministrstva pristojnega za ohranjanje
narave.

Dovoljenja je gradnja treh glavnih stavb tipa hipa na podeželju.
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GE domačije v
odprtem vaškem
okolju
PS02.pjo
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PS03.vo
GE domačije v
odprtem vaškem
okolju
PS04.ivč
GE infrastrukturnega
objekta, podtip: GE
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PŽ01.vo
GE domačije v
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PŽ02.ti
GE turistične
infrastrukture
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GE posebne javne
stavbe, podtip: GE
obeležij, spomenikov
in kapelic

Plešivica
PS01.vo

PŽ03.ppn

Št.

V vplivnem območju kašče je pred posegi potrebno pridobiti soglasje pristojnega
ZVKD. Gospodarski objekti se ohranjajo in obnavljajo v soglasju s pristojnim
ZVKD.

Glavno stavbo je dopustno graditi v skladu z merili tipa paviljonska stavba.
Ob dejavnosti primerno vzpostavljeni infrastrukturi je dovoljena vzpostavitev
avtokampa s pripadajočo urbano opremo. Poseg ne sme presegati območja
obstoječega nasutja, oziroma roba naravne brežine. Rob nasutja se mora ob
urejanju avtokampa utrditi, da se prepreči plazenje.
GE varovanje pogojev Ob sanaciji peskokopa se obstoječega obsega vodne površine ne sme spreminjati.
izvedbe OPPN
Območje jezera v peskokopu se v celoti ohrani v sedanjem obsegu. Znotraj
območja naravne vrednote se gradnja stavb ne izvaja. Območje zelenih površin
(peskokop) se prepusti samosanaciji. Rekreacijske in športne aktivnosti se
izvaja tako, da se naravne vrednote ne poškoduje in da se ne spremeni njenih
lastnosti. Dopušča se ureditev opazovalnic in dostopnih poti iz naravnih materialov.
Na naravno vrednoto se ne odlaga odpadkov. Posege in dejavnosti ter druge
aktivnosti se izvaja tako, da le-ti ne vplivajo negativno na življenjske razmere za
rastline in živali na naravni vrednoti. (OPPN 29-01: Rekreacijski park)
GE domačije v
odprtem vaškem
okolju

GE domačije v
odprtem prostoru
GE domačije v
odprtem prostoru

Objektov se v nočnem času ne osvetljuje.
Z dodatno gradnjo se v obvodni (15 m) pas in vodni pas Krke ne posega, prav tako
se ne odlaga nastalih odpadkov in odstranjuje obvodne vegetacije.
Uredi se primerno odvajanje odpadnih vod iz objektov (priklop na kanalizacijo
ali nepropustna greznica).V delu območja, ki spada v razred srednje, majhne in
preostale poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po predpisu 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. Za obstoječe objekte je
potrebno zagotoviti lokalne varovalne ukrepe (varovalni nasipi in zidovi, vodotesne
zapore na vratih in podobno). Zelene površine se ohranjajo prednostno z obstoječo
vegetacijo in se ne ograjujejo. Gradnja ter zemeljska dela naj se izvaja tako, da
se izkoristijo vse možne tehnične in druge rešitve, da se naravna vrednota ne
poškoduje ter da je njena vidna podoba čim manj spremenjena.
Odpadkov in drugega materiala, vključno z odpadnim izkopnim ali gradbenim
materialom, se ne odlaga ali skladišči na naravni vrednoti.
Delov naravne vrednote se ne lomi, razbija, odkopava ali odnaša v takem obsegu,
da se uniči nahajališče oziroma okrni lastnosti, zaradi katerih je del narave
opredeljen za naravno vrednoto.

Stran

6388 /

PR03.zsr

PR04.vs

PR05.tm
PR06.jsm

PR08.ml

PR09.zsr

Št.

55 / 21. 7. 2014

Uradni list Republike Slovenije

Uredi se zbiranje in odvoz odpadkov.
Ob morebitni ureditvi razsvetljave na območju zelenih površin se načrtuje uporaba
takšnih svetil, ki omogočajo osvetljavo talnih površin in ne osvetljujejo neba in širše
okolice, uporabijo svetila, ki ne oddajajo svetlobe v UV-spektru, v drugem delu noči
(24.00–5.00) se razsvetljava ne uporablja (Upoštevanje določil Uredbe o mejnih
vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list RS, št. 81/07, 109/07,
62/10)).
Kolikor se na območju načrtuje gradnja objekta, je območje potrebno tudi primerno
komunalno opremiti. Obstoječa kašča, se ohranja pod merili ZVKD. Pred posegi
je potrebno pridobiti soglasje pristojne ZVKD. Do sprejetja nove regulacije ceste
(do gradnje obvoznice) je ob kašči dopustna gradnja nezahtevnega/enostavnega
objekta – lope za orodja in sanitarije.
GE domačije v
Glavno stavbo je dopustno graditi v skladu z merili tipa hiša na podeželju. Za
strnjenem vaškem
parceli št. 1900 ter 1898 veljajo merila podana v strokovni podlagi, v kateri je
okolju
obdelana nova parcelacija z gradbenimi enotami in javnim prostorom. V vplivnem
območju vplivnega območja spomenika NOB na Cviblju je pred posegi potrebno
pridobiti soglasje pristojnega ZVKD.
GE trško-mestne hiše Glavno stavbo je dopustno graditi v skladu z merili tipa hiša na podeželju ali trškomestne stavbe. Obstoječe dejavnosti se lahko ohranjajo.
GE javne stavbe,
podtip: GE
modernistične javne
stavbe
GE mlina
V delu območja, ki spada v razred srednje, majhne in preostale poplavne
nevarnosti, veljajo omejitve po predpisu o pogojih in omejitvah za izvajanje
dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi
povezane erozije celinskih voda. Za obstoječe objekte je potrebno zagotoviti
lokalne varovalne ukrepe (varovalni nasipi in zidovi, vodotesne zapore na vratih
in podobno). V primeru izrabe vode za proizvodnjo električne energije mora biti
v koncesijskem aktu določen ekološko sprejemljiv pretok, ki ne bo poslabšal
ekološkega stanja površinske vode ter rasti lehnjakovih struktur, pri čemer morajo
biti upoštevani najnovejši podatki na odseku odvzema.
Jez odvaja vodo na obe rečne strani, zato je potrebno pri razporeditvi vodnih
količin upoštevati napajanje obeh.
Odvzem vode ne sme bistveno spremeniti obstoječega hidrološkega režima reke
(pri načrtovanju odvzema je potrebno upoštevati sezonsko dinamiko rečnega
pretoka).
Lastnik MHE mora skrbeti za lehnjakove pregrade (vzdrževanje jezu: obnavljanje,
rezanje ...).
Za odvzem vode se mora uporabiti obstoječi odvodni kanal.
Odvzemno mesto je potrebno urediti na način, da bo možno nadzorovanje
odvzema vode.
Vstop v dovodni kanal mora biti urejen tako, da bo preprečeval vstop vodnim
organizmom.
Gradbena dela, ki lahko vplivajo na kvaliteto vode in vodni režim, je treba
načrtovati izven časa drsti rib (med 1. julijem in 1. decembrom je možna izvedba
del). Na območju zelenih površin za šport in rekreacijo (ZS), je dopustna le
postavitev začasnih objektov za potrebe turizma, ki se po kopalni sezoni odstranijo.
Pred posegi v območju naravne vrednote – reka Krka, je potrebno pridobiti
soglasje ministrstva pristojnega za ohranjanje narave ter kulturnovarstvene pogoje
in soglasje enote ZVKDS (EŠD 15972 Žužemberk – Tomažev mlin in žaga in EŠD
15969 Prapreče pri Žužemberku – Vehovčev mlin in žaga). Kolikor se načrtuje
ureditev javne razsvetljave oziroma razsvetljave objektov, je potrebno upoštevanje
določil Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni
list RS, št. 81/07, 109/07, 62/10). Z gradnjo naj se v obvodni (15 m) pas in vodni
pas ne posega, prav tako se ne odlaga nastalih odpadkov in odstranjuje obvodne
vegetacije. Uredi se primerno odvajanje odpadnih vod iz objektov (priklop na
kanalizacijo ali nepropustna greznica). Na GE so dopustne turistične vsebine, ki so
lahko vzpostavljene v vseh stavbah (apartmaji ...).
Dopustna je le postavitev objekta za spravilo čolnov, po merilih tipa paviljonska
GE zelenih urbanih
stavba, do višine E1 za namen športne dejavnosti /rekreacijske (objekt za spravilo
površin in zelenega
sistema – površine za čolnov – čolnarna) do 150 m2 v leseni izvedbi. Gradnja ter zemeljska dela naj se
oddih, rekreacijo in
izvaja tako, da se izkoristijo vse možne tehnične in druge rešitve, da se naravna
šport
vrednota ne poškoduje ter da je njena vidna podoba čim manj spremenjena.
Odpadkov in drugega materiala, vključno z odpadnim izkopnim ali gradbenim
materialom, se ne odlaga ali skladišči na naravni vrednoti. Do objekta se ohranja
pot v makadamski izvedbi. Ostalih ureditev in dejavnosti se na območju posega ne
izvaja. V času kopalne sezone je dopustna postavitev lesenih miz, klopi, prenosnih
sanitarij z obveznim zastorom iz naravnih materialov, ki se po sezoni odstranijo.
GE zelenih urbanih
površin in zelenega
sistema – površine za
oddih, rekreacijo in
šport
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Pred posegi v območju naravne vrednote – reka Krka, je potrebno pridobiti
soglasje ministrstva pristojnega za ohranjanje narave. Drevesna vegetacija
na južni strani območja se ohranja. Dostop do območja se omogoči le preko
obstoječih poti. V obvodni (15 m) pas in vodni pas Krke se ne posega. Zagotavlja
se odvoz in odstranjevanje odpadkov. Obvodna vegetacija se ne odstranjuje.
Objekt se umetno ne osvetljuje, razen v primeru, če je to iz varnostnih razlogov
potrebno, se namestijo svetila na samodejen vklop/izklop. Zelene površine se
ohranjajo prednostno z obstoječo vegetacijo in se ne ograjujejo. Delov naravne
vrednote se ne lomi, razbija, odkopava ali odnaša v takem obsegu, da se uniči
nahajališče oziroma okrni lastnosti, zaradi katerih je del narave opredeljen za
naravno vrednoto.
PR17.vo

Prevole
PV01.pjc

PV02.vo

PV03.pjo

PV04.vo

PV05.vs

PV06.jsm

PV07.vs

PV09.vs

PV10.gp
Ratje
RA01.od

GE domačije v
odprtem vaškem
okolju
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stavbe, podtip: GE
cerkve
GE domačije v
odprtem vaškem
okolju
GE posebne javne
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obeležij, spomenikov
in kapelic
GE domačije v
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GE domačije v
odprtem prostoru

RA02.od

GE domačije v
odprtem prostoru

RA03.od

GE domačije v
odprtem prostoru

Na območju varovane stavbe na par. št. 2148/2 je pred posegi potrebno pridobiti
soglasje pristojnega ZVKD.

V vplivnem območju cerkve in na območju domačije je pred posegi potrebno
pridobiti soglasje pristojnega ZVKD.
Glavno stavbo je dopustno graditi kot hišo na podeželju.
Območje spomenika NOB naj se varuje v skladu z določili pristojnega ZVKD.

Glavno stavbo je dopustno graditi v skladu z merili tipa hiša na podeželju. V
vplivnem območju cerkve je pred posegi potrebno pridobiti kulturnovarstvene
pogoje in soglasje pristojnega ZVKD.

Vplivno območje varstva kulturne dediščine EŠD 8634 Ratje – Vas.
Urbanistična zasnova naj se ohranja. Za vse posege je potrebno pridobiti
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
Vplivno območje varstva kulturne dediščine EŠD 8634 Ratje – Vas.
Na obstoječi stavbni strukturi so dopustna vzdrževalna dela, rekonstrukcija in
novogradnja na mestu obstoječega objekta in dozidava obstojčega objekta.
Dopustna je novogradnja pomožnih stavb. Pomožna stavba naj ima tlorisno
razmerje stranic 1:2 do 2:3 in višinski gabarit E1. Kolikor se stavba umešča v strm
teren in višinska razlika terena presega višino etaže je dopusten višinski gabarit do
E2 (vrhkletnezasnove). Prav tako lahko kozolci – toplarji presegajo višinski gabarit
E1. Streha naj bo dvokapna, simetrična, z naklon 45 do 40 stopinj. Kritina naj bo
opečne ali sive barve. Stavbno pohištvo naj bo iz lesa. Frčade in strešna okna niso
dopustna.
Dopustna je postavitev sončnih kolektorjev za lastno uporabo ter gradnja vseh vrst
nezahtevnih objektov – razen bazena in silosa v obliki stolpa.
Dopustne so spremembe namembnosti za potrebe turizma in obrti.
Za vse posege je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne
enote ZVKDS.
Vplivno območje varstva kulturne dediščine EŠD 8634 Ratje – Vas.
Ohranja se razporeditev objektov domačije v prostoru.
Na obstoječi stavbni strukturi so dopustna vzdrževalna dela, rekonstrukcija in
novogradnja na mestu obstoječega objekta. Dopustna je novogradnja pomožnih
stavb.

Stran

6390 /

Št.

55 / 21. 7. 2014

RA04.od

GE domačije v
odprtem prostoru

RA05.od

GE domačije v
odprtem prostoru

RA06.vo

GE domačije v
odprtem vaškem
okolju

Uradni list Republike Slovenije
Pomožna stavba naj ima tlorisno razmerje stranic 1:2 do 2:3 in višinski gabarit E1.
Kolikor se stavba umešča v strm teren in višinska razlika terena presega višino
etaže je dopusten višinski gabarit do E2 (vrhkletne zasnove). Prav tako lahko
kozolci – toplarji presegajo višinski gabarit E1.
Streha naj bo dvokapna, simetrična, z naklon 45 do 40 stopinj. Kritina naj bo
opečne ali sive barve. Stavbno pohištvo naj bo iz lesa. Dopustna je frčada z
dvokapno streho nad osjo glavne fasade. Strešna okna so dopustna na strešinah,
ki vedutno niso izpostavljene
Dopustna pa je postavitev sončnih kolektorjev za lastno uporabo ter gradnja vseh
vrst nezahtevnih objektov – razen bazena in silosa v obliki stolpa. Dovoljena je
postavitev lesenih ograj v obliki tradicionalnega plota.
Dopustne so spremembe namembnosti za potrebe turizma in obrti.
Za vse posege je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne
enote ZVKDS.
Vplivno območje varstva kulturne dediščine EŠD 8634 Ratje – Vas.
Urbanistična zasnova domačij naj se ohranja.
Na obstoječi stavbni strukturi so dopustna vzdrževalna dela, rekonstrukcija in
novogradnja na mestu obstoječega objekta . Dopustna je novogradnja pomožnih
stavb. Pomožna stavba naj ima tlorisno razmerje stranic 1:2 do 2:3 in višinski
gabarit E1 Kozolci – toplarji lahko presegajo višinski gabarit E1.
Streha naj bo dvokapna, simetrična, z naklon 45 do 40 stopinj. Kritina naj bo
opečne ali sive barve. Stavbno pohištvo naj bo iz lesa. Dopustna je frčada z
dvokapno streho nad osjo glavne fasade. Strešna okna so dopustna na strešinah,
ki vedutno niso izpostavljene
Dopustna pa je postavitev sončnih kolektorjev za lastno uporabo ter gradnja vseh
vrst nezahtevnih objektov – razen bazena in silosa v obliki stolpa. Dovoljena je
lesena ograja v obliki tradicionalnega plota in kamnita ograja v izvedbi suhega zidu.
Dopustne so spremembe namembnosti za potrebe turizma in obrti.
Za vse posege je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne
enote ZVKDS.
Vplivno območje varstva kulturne dediščine EŠD 8634 Ratje – Vas.
Na obstoječi stavbni strukturi so dopustna vzdrževalna dela, rekonstrukcija in
novogradnja na mestu obstoječega objekta . Dopustna je novogradnja pomožnih
stavb. Pomožna stavba naj ima tlorisno razmerje stranic 1:2 do 2:3 in višinski
gabarit E1. Kolikor se stavba umešča v strm teren in višinska razlika terena
presega višino etaže je dopusten višinski gabarit do E2 (vrhkletne zasnove). Prav
tako lahko kozolci – toplarji presegajo višinski gabarit E1. Streha naj bo dvokapna,
simetrična, z naklon 45 do 40 stopinj. Kritina naj bo opečne ali sive barve. Stavbno
pohištvo naj bo iz lesa. Dopustna je frčada z dvokapno streho nad osjo glavne
fasade. Strešna okna so dopustna le na strešinah, ki vedutno niso izpostavljene
Dopustna pa je postavitev sončnih kolektorjev za lastno uporabo ter gradnja vseh
vrst nezahtevnih objektov – razen bazena in silosa v obliki stolpa.
Dopustne so spremembe namembnosti za potrebe obrti.
Za vse posege je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne
enote ZVKDS.
Območje kulturne dediščine EŠD 8634 Ratje – Vas Enote kulturne dediščine
EŠD 21665 Ratje – Domačija Ratje 14, EŠD 13944 Ratje – Domačija Ratje 31,
EŠD 13884 Ratje – Hiša Ratje 32.
Na obstoječih GE se ohranja obstoječa tlorisna zasnova domačij in obstoječa
mreža vaških poti. Varuje se velikost in oblika obstoječih GE. Združevanje
obstoječih GE ni dopustno. Na obstoječi stavbni strukturi je dopustno vzdrževanje,
rekonstrukcija in novogradnja na mestu obstoječega objekta. Obstoječe lesene
kozolce, kašče in skednje ter znamenja se ohranja. Na njih so dopustna le
vzdrževalna in rekonstrukcijka dela. Novogradnje so dopustna kot dopolnilne
gradnje na obstoječih GE in na novo opredeljenih GE. Ob robu vasi naj se načrtuje
gradnjo stavb, na način da je omogočeno mehko prehajanje oziroma iztekanje
stavbne strukture v odprto krajino (npr. zaporedje hiša, hlev, pod, kozolec,
sadovnjak, polje).
Novogradnje naj se glede na vlogo oblikujejo kot sledi.
– glavna stavba s podolgovato tlorisno zasnovo, s tlorisnim razmerjem stranic
med 1:2 do 2:3. Višinski gabarit E1 z možnostjo podkletitve. Objekti naj imajo
smer pozidave vzporedno s plastnicami. Pri tem naj se upoštevajo obstoječe
smeri strešnih slemen, ki prevladujejo v posameznem predelu vasi. Streha naj bo
dvokapna, simetrična z optimalnim naklonom 45 stopinj. Dopustno je odstopanje
navzdol do najmanj 40 stopinj naklona. Kritina naj bo opečne (klasični zareznik
ali bobrovec) na bivalnih stavbah in sive barve (betonski klasični zareznik) na
gospodarskih stavbah. Stavbno pohištvo naj bo iz lesa. Dopustna je frčada
z dvokapno streho nad osjo glavne fasade. Strešna okna so dopustna le na
strešinah, ki vedutno niso izpostavljene. Dopustna je postavitev sončnih kolektorjev
za lastno uporabo, vendar na način, da bodo ti čim manj vedutno izpostavljeni.
Fotovoltaične panele na stavbah ni dovoljeno postavljati.
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GE javnega
prostora, podtip: GE
središčnega javnega
prostora

RA09.pjo

GE posebne javne
stavbe, podtip: GE
obeležij, spomenikov
in kapelic
GE domačije v
odprtem prostoru
GE domačije v
odprtem prostoru

RA10.od
RA11.od
Reber
RB16.vo

RB17.pjc

RB18.ivč

RB19.vs

RB20.od

GE domačije v
odprtem vaškem
okolju
GE posebne javne
stavbe, podtip: GE
cerkve
GE infrastrukturnega
objekta, podtip: GE
vodnega črpališča in
vodohramov
GE domačije v
strnjenem vaškem
okolju
GE domačije v
odprtem prostoru
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– pomožna stavba s podolgovato tlorisno zasnovo, s tlorisnim razmerjem stranic
med 1:2 do 2:3. Višinski gabarit E1, kolikor pa se stavba umešča v strm teren in
višinska razlika terena presega višino etaže je dopusten višinski gabarit do E2
(vrhkletne zasnove). Prav tako lahko kozolci – toplarji presegajo višinski gabarit
E1. Streha naj bo dvokapna, simetrična, z optimalnim naklon 45 stopinj. Dopustno
je odstopanje do najmanj 40 stopinj naklona. Kritina naj bo opečne (klasični
zareznik ali bobrovec) ali sive barve (betonski klasični zareznik). Stavbno pohištvo
naj bo iz lesa, frčade in strešna okna pa niso dopustna. Dopustna pa je postavitev
sončnih kolektorjev za lastno uporabo. Dopustna je gradnja vseh vrst nezahtevnih
objektov, razen bazena in silosa v obliki stolpa. Tradicionalne ograje se varujejo
tako se da jih ne odstranja in ne spreminja njihove oblike in materiala. Nove se
izvajajo po vzoru tradicionalnih kot lesen plot ali kot kamnito ograjo v izvedbi
suhega zidu.
Na območju strjene izvorne pozidave okoli cerkve so dopustna le vzdrževalna in
rekonstrukcijka dela ter novogradnja na mestu obstoječega objekta. Ohranja se
obstoječa oblika in naklon strešin. Izjemoma je mogoča vzpostavitev kolenčnega
zidu za potrebe ureditev podstrešij, če se s posebno utemeljitvijo dokaže da
višinski gabarit ne povzroča degradacij v predmetnem prostoru. Ohranja naj se
členitev in dekorativno okrasje fasad ter oblika in material stavbnega pohištva.
Prostostoječih električnih omaric ni dopustno postavljati. Omarice se ne smejo
vzpostavljati na glavni fasadi oziroma – postavljene naj bodo tako da ne bodo
vidne s strani javnega prostora.
Dopustne so spremembe namembnosti za potrebe turizma in obrti.
Za vse posege je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne
enote ZVKDS.
Območje kulturne dediščine EŠD 8634 Ratje – Vas in enota kulturne dediščine
EŠD 1835, Ratje – Cerkev sv. Primoža in Felicijana.
Na cerkvi sv. Primoža in Felicijana s pripadajočim arealom z obzidjem in
lokaciji nekdanje mežnarije so dopustni le rekonstrukcije in vzdrževalna dela
oziroma posegi na podlagi predhodno izdelanega in na pristojni strokovnih
služb potrjenega konservatorskega načrta. Dopustna je novogradnja na lokaciji
nekdanje mežnarije za turistične in interpretacijske namene oziroma njena
prezentacija. Za vse posege je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in
soglasje pristojne enote ZVKDS.
Območje kulturne dediščine EŠD 8634 Ratje – Vas.
Varuje se divji kostanj pri hiši Ratje 14 tako, da se smiselno upoštevajo splošne
varstvene usmeritve za varovanje parkov in vrtov, ki so določene v predpisu o
seznamih zvrsti kulturne dediščine. Na širšem prostoru severno od cerkve je
dopustno zasaditi še oreh, lipo ali divji kostanj. Središčni javni prostor »vaškega
jedra«se varuje nepozidan. Niveleta površin naj se ne spreminja. Ni dopustno
spreminjati dostopov, postavljati reklamnih tabel, panojev, svetil in izveskov, ki niso
v skladu s celostno zasnovo javnega prostora. Za vse posege je potrebno pridobiti
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
Območje kulturne dediščine EŠD 8634 Ratje – Vas. Pred vsakršnimi posegi je
potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojnega ZVKD.

Glavno stavbo je dopustno graditi kot hišo na podeželju v skladu s sledečimi merili:
osnovni kubus glavne stavbe: največja širina 12,0 m + 5  %, razmerje širine proti
dolžini v tlorisu od 1:1 do 2:3; visoka do E2+M.
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RB21.vo

RB22.od
RB23.od
RB24.vo

RB25.vs

RB26.vs

Sadinja vas
SA01.vo

SA02.vs

SA03.pjo

SA04.pjo

SA05.jp
SA06.odi
Sela pri Ajdovcu
SE01.vo

SE02.pjm
SE03.zdz

SE04.zpk

SE05.od
SE06.gp
SE07.ti
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GE domačije v
odprtem vaškem
okolju
GE domačije v
odprtem prostoru
GE domačije v
odprtem prostoru
GE domačije v
odprtem vaškem
okolju
GE domačije v
strnjenem vaškem
okolju

GE domačije v
strnjenem vaškem
okolju
GE domačije v
odprtem vaškem
okolju
GE domačije v
strnjenem vaškem
okolju
GE posebne javne
stavbe, podtip: GE
obeležij, spomenikov
in kapelic
GE posebne javne
stavbe, podtip: GE
obeležij, spomenikov
in kapelic
GE središčnega
javnega prostora
GE kmetije z
intenzivno proizvodnjo
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Glavno stavbo je dopustno graditi kot hišo na podeželju v skladu s sledečimi merili:
osnovni kubus glavne stavbe: največja širina 8,0 m + 5  %, razmerje širine proti
dolžini v tlorisu 2:3, streha osnovnega kubusa glavne stavbe: streha z naklonom,
en sekundarni kubus glavne stavbe je lahko umeščen tudi s prilagoditvijo na
parcelni meji.
Glavno stavbo je dopustno graditi kot hišo na podeželju.

Glavno stavbo je dopustno graditi v skladu z merili tipa hiše na podeželju. Na
parceli št. *412 se višina obstoječe glavne stavbe na GE lahko ohranja. Vhod v
stavbo naj bo v višini javnega prostora +–1,0 m.

Glavna stavba je lahko vzpostavljena tudi v sekundarnem delu GE upoštevajoč
predpisano slemenitev. Gospodarsko poslopje lahko meji na javni prostor.

Pred posegi je na vplivnem območju varovane cerkve potrebno pridobiti soglasje
GE domačije v
ZVKD.
odprtem vaškem
okolju
GE poslovilne stavbe Pred posegi je na vplivnem območju varovane cerkve potrebno pridobiti soglasje
ZVKD.
Pred posegi je na vplivnem območju varovane cerkve potrebno pridobiti soglasje
GE zelenih urbanih
ZVKD.
površin in zelenega
sistema – druge
urejene zelene
površine
Pred posegi je na območju varovane dediščine cerkve potrebno pridobiti soglasje
GE zelenih urbanih
površin in zelenega
ZVKD.
sistema – pokopališča
GE domačije v
odprtem prostoru
GE gospodarskega
Območje naj se obravnava celovito. Dovoljena gradnja treh stavb tipa gospodarska
poslopja
stavbe. Dovoljena je postavitev ograje do višine 2,5 m.
GE turistične
Pred posegi je na območju varovane dediščine domačije potrebno pridobiti
infrastrukture
soglasje ZVKD. Del EUP se nahaja v elektroenergetskem koridorju daljnovoda. Za
vsak poseg v koridor je potrebno izdelati projektno dokumentacijo oziroma elaborat
križanja. Za vsako gradnjo znotraj koridorja je potrebno pridobiti pisno soglasje
pristojnega upravljavca. Na območjih stavbnih zemljišč, ki segajo v varnostni pas
DV gradnja in izvajanje dejavnosti v skladu z določili Uredbe o elektromagnetnem
sevanju v naravnem okolju (Uradni list RS, št. 70/96) in Pravilnika o pogojih
in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v območju
varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij (Uradni list RS, št. 101/10) ni
dopustna.
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SE08.vo

GE domačije v
odprtem vaškem
okolju

SE10.gp

GE gospodarskega
poslopja

SE11.pjc

GE posebne javne
stavbe, podtip: GE
cerkve

Št.

55 / 21. 7. 2014 /

Stran

6393

Pred posegi je na območju varovane dediščine domačije potrebno pridobiti
soglasje ZVKD. Del EUP se nahaja v elektroenergetskem koridorju daljnovoda. Za
vsak poseg v koridor je potrebno izdelati projektno dokumentacijo oziroma elaborat
križanja. Za vsako gradnjo znotraj koridorja je potrebno pridobiti pisno soglasje
pristojnega upravljavca. Na območjih stavbnih zemljišč, ki segajo v varnostni pas
DV gradnja in izvajanje dejavnosti v skladu z določili Uredbe o elektromagnetnem
sevanju v naravnem okolju (Uradni list RS, št. 70/96) in Pravilnika o pogojih
in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v območju
varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij (Uradni list RS, št. 101/10) ni
dopustna.

Sela pri Hinjah
SH01.vo

GE domačije v
odprtem vaškem
okolju

SH02.pjc

GE posebne javne
stavbe, podtip: GE
cerkve

SH03.jp

GE javnega
prostora, podtip: GE
središčnega javnega
prostora

Središče najpomembnejšega javnega prostora naj se uredi kot lokalno pomemben
javni prostor s primerno urbano opremo. Hortikulturna ureditev naj bo prilagojena
vlogi v vplivnem območju cerkve.

SH04.vs

GE domačije v
strnjenem vaškem
okolju

Glavno stavbo je dopustno graditi v skladu z merili hiše na podeželju.

SH05.pjo

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

SH06.od

GE domačije v
odprtem prostoru

SH07.od

GE domačije v
odprtem prostoru

SH08.od

GE domačije v
odprtem prostoru

SH09.od

GE domačije v
odprtem prostoru

Gradbena enota mora ob bivanju imeti opredeljeno dejavnost javnega značaja
(storitveno ipd). V primeru sprememb namembnosti sanacija stavbnega volumna v
smislu identitete ni obvezna.

Srednji Lipovec
SL01.od

GE domačije v
odprtem prostoru

SL02.od

GE domačije v
odprtem prostoru

SL03.vo

GE domačije v
odprtem vaškem
okolju

SL04.vo

GE domačije v
strnjenem vaškem
okolju

SL05.gp

GE gospodarskega
poslopja

Stavča vas
ST01.vs

GE domačije v
strnjenem vaškem
okolju

ST02.pjo

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

Glavno stavbo je dopustno graditi v skladu z merili hiše na podeželju. V
severozahodnem robu območja, sta dovoljena dva niza stavb, pod pogojem da je
urejena tudi notranja dostopna pot.
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GE domačije v
odprtem vaškem
okolju

ST04.pjc

GE cerkve

ST05.vo

GE domačije v
odprtem vaškem
okolju

ST06.ti

GE turistične
infrastrukture

ST08.od

GE domačije v
odprtem prostoru

ST09.od

GE domačije v
odprtem prostoru

ST10.od

GE domačije v
odprtem prostoru

ST11.od

GE domačije v
odprtem prostoru
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Kolikor se načrtuje ureditev javne razsvetljave oziroma razsvetljave objektov,
je potrebno upoštevanje določil Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega
onesnaževanja okolja (Uradni list RS, št. 81/07, 109/07, 62/10). Z gradnjo naj se
v obvodni (15 m) pas in vodni pas ne posega, prav tako se ne odlaga nastalih
odpadkov in odstranjuje obvodne vegetacije. Uredi se primerno odvajanje
odpadnih vod iz objektov (priklop na kanalizacijo ali nepropustna greznica).

V obstoječi stavbni strukturi se lahko izvaja javni program – muzej na prostem.
Obstoječa stanovanjska hiša se lahko ohranja. Vstopno in izstopno mesto za
kopalce in čolne naj se prvenstveno uredi na že obstoječih dostopih do vode, v
leseni izvedbi in ne kot nov poseg v brežini ter na način čim manjšega posega v
brežine in dno struge; vstopno izstopna mesta se urejajo v skladu z gradbenimi
predpisi in predpisi o ohranjanju narave; ohranja se obstoječa vegetacija; športno
rekreacijske aktivnosti na in ob reki se ne izvajajo v času drstenja od marca do
junija; dostopi z motornimi vozili so dopustni le za vzdrževalna vozila, parkiranje
za obiskovalce naj se uredi znotraj vasi v obcestnem pasu. Kolikor se načrtuje
ureditev javne razsvetljave oziroma razsvetljave objektov, je potrebno upoštevanje
določil Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list
RS, št. 81/07, 109/07, 62/10).

Uredi se primerno odvajanje odpadnih vod iz objektov (priklop na kanalizacijo ali
nepropustna greznica).

Šmihel pri Žužemberku
ŠM01.od

GE domačije v
odprtem prostoru

Pred posegi je potrebno pridobiti soglasje ZVKD na območju varovane dediščine
domačij in na varovanem območju kulturne krajine.

ŠM02.ml

GE mlina

V primeru izrabe vode za proizvodnjo električne energije mora biti v koncesijskem
aktu določen ekološko sprejemljiv pretok, ki ne bo poslabšal ekološkega stanja
površinske vode ter rasti lehnjakovih struktur, pri čemer morajo biti upoštevani
najnovejši podatki na odseku odvzema.
Jez odvaja vodo na obe rečne strani, zato je potrebno pri razporeditvi vodnih
količin upoštevati napajanje obeh.
Odvzem vode ne sme bistveno spremeniti obstoječega hidrološkega režima reke
(pri načrtovanju odvzema je potrebno upoštevati sezonsko dinamiko rečnega
pretoka).
Lastnik MHE mora skrbeti za lehnjakove pregrade (vzdrževanje jezu: obnavljanje,
rezanje ...).
Za odvzem vode se mora uporabiti obstoječi odvodni kanal.
Odvzemno mesto je potrebno urediti na način, da bo možno nadzorovanje
odvzema vode.
Vstop v dovodni kanal mora biti urejen tako, da bo preprečeval vstop vodnim
organizmom.
Gradbena dela, ki lahko vplivajo na kvaliteto vode in vodni režim, je treba
načrtovati izven časa drstenja rib (med 1. julijem in 1. decembrom je možna
izvedba del) ter s soglasjem ribiške družine. Pred posegi v območju naravne
vrednote – reka Krka, je potrebno pridobiti soglasje ministrstva pristojnega
za ohranjanje narave. Kolikor se načrtuje ureditev javne razsvetljave oziroma
razsvetljave objektov, je potrebno upoštevanje določil Uredbe o mejnih vrednostih
svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list RS, št. 81/07, 109/07, 62/10). Z
gradnjo naj se v obvodni (15 m) pas in vodni pas ne posega, prav tako se ne
odlaga nastalih odpadkov in odstranjuje obvodne vegetacije. Uredi se primerno
odvajanje odpadnih vod iz objektov (priklop na kanalizacijo ali nepropustna
greznica). Pred posegi je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje
pristojne enote ZVKDS.

ŠM03.vs

GE domačije v
strnjenem vaškem
okolju

Glavno stavbo je dopustno graditi v skladu z merili hiše na podeželju.
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ŠM04.ike

ŠM05.jgd

ŠM06.vo

ŠM07.vo

ŠM08.vs

ŠM09.pjo

ŠM10.tm

ŠM11.pjm
ŠM12.jp
ŠM13.pjc

ŠM14.pjo

ŠM15.tm
ŠM16.zpk

ŠM17.vs

ŠM18.od
ŠM19.vo

ŠM20.zpk

ŠM21.zsr

Trebča Vas
TV01.pjo

TV02.od

GE infrastrukturnega
objekta, podtip:
GE objekta
komunikacijske
in energetske
infrastrukture
GE javne stavbe,
podtip: GE gasilnega
doma
GE domačije v
odprtem vaškem
okolju
GE domačije v
odprtem vaškem
okolju
GE domačije v
strnjenem vaškem
okolju
GE posebne javne
stavbe, podtip: GE
obeležij, spomenikov
in kapelic
GE trško-mestne hiše

GE poslovilnega
objekta
GE središčnega
javnega prostora
GE posebne javne
stavbe, podtip: GE
cerkve
GE posebne javne
stavbe, podtip: GE
obeležij, spomenikov
in kapelic
GE trško-mestne hiše
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Pred posegi na območju arheološkega najdišča vile Rustike in na območju
varovane dediščine domačije je potrebno pridobiti soglasje ZVKD.

Pred posegi je na območju arheološkega najdišča vile Rustike je potrebno pridobiti
soglasje ZVKD.

Dostop v pritličje glavne stavbe, trške hiše, naj je organizirano iz javnega prostora
ceste, hkrati je lahko organiziran dovoz do najnižje etaže (kleti) iz zadnje S strani.
Glavne stavbe so lahko visoke do E2. Pred posegi na območju arheološkega
najdišča vile Rustike je potrebno pridobiti soglasje ZVKD.

Ureditev osrednjega javnega prostora naselja s hortikulturno ureditvijo in
parkiriščem.

Pred posegi je na območju arheološkega najdišča vile Rustike potrebno pridobiti
soglasje ZVKD.
Pred posegi je na območju varovane kulturne dediščine – šole potrebno pridobiti
soglasje ZVKD.
Pred posegi je na območju arheološkega najdišča vile Rustike potrebno pridobiti
soglasje ZVKD.

GE zelenih urbanih
površin in zelenega
sistema – pokopališča
– streha osnovnega kubusa glavne stavbe: streha z naklonom;
GE domačije v
– en sekundarni kubus glavne stavbe je lahko umeščen tudi s prilagoditvijo na
strnjenem vaškem
parcelni meji;
okolju
– najmanjša GE naj obsega vsaj 300 m2.
GE domačije v
odprtem prostoru
GE domačije v
odprtem vaškem
okolju
Za potrebe dejavnosti je dopustna tudi izgradnja parkirnih površin.
GE zelenih urbanih
površin in zelenega
sistema – pokopališča
GE zelenih urbanih
površin in zelenega
sistema – površine za
oddih, rekreacijo in
šport
GE posebne javne
stavbe, podtip: GE
obeležij, spomenikov
in kapelic
GE domačije v
odprtem prostoru

Na območju osamele domačije je dovoljena legalizacija gospodarskega poslopja,
vendar največ do obstoječega obsega.
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TV03.od

GE domačije v
odprtem prostoru

TV04.od

GE domačije v
odprtem prostoru

TV05.od

GE domačije v
odprtem prostoru

TV06.vo

GE domačije v
odprtem vaškem
okolju

TV07.pjc

GE posebne javne
stavbe, podtip: GE
cerkve

Na objektu KD (Trebča vas – cerkev sv. Ahaca, EŠD 2733) je pred posegi potrebno
pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.

TV08.vo

GE domačije v
odprtem vaškem
okolju

V vplivnem območju varovane KD (Trebča vas – cerkev sv. Ahaca, EŠD 2733) je
pred posegi potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote
ZVKDS.

TV09.gp

GE gospodarskega
poslopja

Na območju varovane stavbne dediščine je pred posegi potrebno pridobiti soglasje
pristojnega ZVKD.

Veliko Lipje
VP01.od

GE domačije v
odprtem prostoru

VP02.vs

GE domačije v
strnjenem vaškem
okolju

VP03.zpk

GE zelenih urbanih
V sklopu GE pokopališča naj se uredi pripadajoče parkirišče. Na GE je dovoljena
površin in zelenega
tudi gradnja mrliške vežice. Na območju varovane kulturne dediščine – cerkve je
sistema – pokopališča pred posegi potrebno pridobiti soglasje pristojnega ZVKD.

VP04.vo

GE domačije v
odprtem vaškem
okolju

V vplivnem območju varovane cerkve in na območju domačije je pred posegi
potrebno pridobiti soglasje pristojnega ZVKD.

VP05.jp

GE javnega
prostora, podtip: GE
središčnega javnega
prostora

Ohranja oziroma razvija naj se zeleni otok kot element javnega prostora naselja.
Ob tem je dovoljeno vzpostaviti tudi drobno urbano opremo – klop.

VP06.pjo

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

VP07.pjo

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

VP08.gp

GE gospodarskega
poslopja

Okoli funkcionalnega zemljišča gradbene enote je dovoljena postavitev ograje do
2,5 m.

VP09.jgd

GE javne stavbe,
podtip: GE gasilnega
doma

Na GE je dopustno izgraditi tudi mrliško vežico, kot samostojno stavbo po merilih
tipa GE .pjm iz 64. člena. Mrliška vežica je lahko funkcionalno povezana z
gasilnim domom tako, da se v gasilnem domu lahko zagotavlja del spremljajočih
funkcionalnih prostorov za potrebe obratovanja mrliške vežice (sanitarije,
skladišče ipd). Če se mrliška vežica gradi kot prizidek k gasilnemu domu, se lahko
uporabijo oblikovna merila iz 63. člena ali iz 64. člena.

VP10.pjc

GE posebne javne
stavbe, podtip: GE
cerkve

Glavno stavbo je dopustno graditi kot hišo na podeželju v skladu s sledečimi
merili: osnovni kubus glavne stavbe: širina 8,0 m + 5  %, razmerje širine proti
dolžini v tlorisu 2:3, en sekundarni kubus glavne stavbe je lahko umeščen tudi s
prilagoditvijo na parcelni meji.

Veliki Lipovec
VL01.vo

GE domačije v
odprtem vaškem
okolju

Vinkov Vrh
VV01.vs

GE domačije v
strnjenem vaškem
okolju

Glavno stavbo je dopustno graditi v skladu z merili hiše na podeželju.
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VV02.od

GE domačije v
odprtem prostoru

VV03.vo

GE domačije v
odprtem vaškem
okolju

VV04.pjc

GE posebne javne
stavbe, podtip: GE
cerkve
GE domačije v
odprtem prostoru
GE infrastrukturnega
objekta, podtip: GE
vodnega črpališča in
vodohramov

VV05.od
VV06.ivč

Visejec
VS01.vo

GE domačije v
odprtem vaškem
okolju
VS02.pjo
GE posebne javne
stavbe, podtip: GE
obeležij, spomenikov
in kapelic
VS03.pjc
GE posebne javne
stavbe, podtip: GE
cerkve
VS04.gp
GE gospodarskega
poslopja
VS05.gp
GE gospodarskega
poslopja
VS06.vs
GE domačije v
strnjenem vaškem
okolju
VS07.vs
GE domačije v
strnjenem vaškem
okolju
VS08.od
GE osamele domačije
VS09.vo
GE domačije v
odprtem prostoru
VS10.vs
GE domačije v
strnjenem vaškem
okolju
VS11.vs
GE domačije v
strnjenem vaškem
okolju
Vrhovo pri Žužemberku
VŽ01.vo
GE domačije v
odprtem prostoru
VŽ02.pjo
GE posebne javne
stavbe, podtip: GE
obeležij, spomenikov
in kapelic
VŽ03.vs
GE domačije v
strnjenem vaškem
okolju
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Del EUP se nahaja v elektroenergetskem koridorju daljnovoda. Za vsak poseg v
koridor je potrebno izdelati projektno dokumentacijo oziroma elaborat križanja.
Za vsako gradnjo znotraj koridorja je potrebno pridobiti pisno soglasje pristojnega
upravljavca. Na območjih stavbnih zemljišč, ki segajo v varnostni pas DV gradnja
in izvajanje dejavnosti v skladu z določili Uredbe o elektromagnetnem sevanju
v naravnem okolju (Uradni list RS, št. 70/96) in Pravilnika o pogojih in omejitvah
gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu
elektroenergetskih omrežij (Uradni list RS, št. 101/10) ni dopustna.
Del EUP se nahaja v elektroenergetskem koridorju daljnovoda. Za vsak poseg v
koridor je potrebno izdelati projektno dokumentacijo oziroma elaborat križanja.
Za vsako gradnjo znotraj koridorja je potrebno pridobiti pisno soglasje pristojnega
upravljavca. Na območjih stavbnih zemljišč, ki segajo v varnostni pas DV gradnja
in izvajanje dejavnosti v skladu z določili Uredbe o elektromagnetnem sevanju
v naravnem okolju (Uradni list RS, št. 70/96) in Pravilnika o pogojih in omejitvah
gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu
elektroenergetskih omrežij (Uradni list RS, št. 101/10) ni dopustna.

Obstoječa gospodarska poslopja naj se varujejo in ohranjajo v skladu s soglasjem
pristojne ZVKD. Pred posegi v vplivnem območju je potrebno pridobiti soglasje
pristojnega ZVKD.

Pred posegi v vplivnem območju je potrebno pridobiti soglasje pristojnega ZVKD.
Obstoječa gospodarska poslopja naj se varujejo in ohranjajo v skladu s soglasjem
pristojne ZVKD.
Glavno stavbo je dopustno graditi kot hišo na podeželju.

Glavno stavbo je dopustno graditi v skladu z merili hiše na podeželju.

Glavno stavbo je dopustno graditi v skladu z merili hiše na podeželju.

Glavno stavbo je dopustno graditi kot hišo na podeželju v skladu s sledečimi merili
osnovni kubus glavne stavbe: visok do E2+M, en sekundarni kubus glavne stavbe
je lahko umeščen tudi s prilagoditvijo na parcelni meji.

Stran

6398 /

VŽ04.vo
VŽ05.zpk
VŽ06.vs
VŽ07.vo
VŽ08.pjc
VŽ09.jpp

VŽ10.vs

Vrh pri Hinjah
VH01.vo

VH02.pjc

VH03.vs

VH04.pjo

VH05.vo

VH06.pjo

Vrh pri Križu
VK01.pjc

VK02.od
VK03.od
VK04.odi
VK05.vo
VK06.pjc

VK07.jgd

VK09.od
VK10.vo
VK11.od
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GE domačije v
odprtem vaškem
okolju
V sklopu GE pokopališča naj se uredi pripadajoče parkirišče. Na GE je dovoljena
GE zelenih urbanih
tudi gradnja mrliške vežice.
površin in zelenega
sistema – pokopališča
GE domačije v
strnjenem vaškem
okolju
GE domačije v
odprtem prostoru
GE posebne javne
stavbe, podtip: GE
cerkve
GE središčnega
javnega prostora,
podtip: GE javnega
parkirišča
GE domačije v
strnjenem vaškem
okolju
GE domačije v
odprtem vaškem
okolju
GE posebne javne
stavbe, podtip: GE
cerkve
GE domačije v
odprtem vaškem
okolju
GE posebne javne
stavbe, podtip: GE
obeležij, spomenikov
in kapelic
GE domačije v
odprtem vaškem
okolju
GE posebne javne
stavbe, podtip: GE
obeležij, spomenikov
in kapelic

Glavno stavbo je dopustno graditi kot hišo na podeželju.

GE posebne javne
stavbe, podtip: GE
cerkve
GE domačije v
odprtem prostoru
GE domačije v
odprtem prostoru
GE kmetije z
intenzivno proizvodnjo
GE domačije v
V vplivnem območju varovanega objekta kulturne dediščine je pred posegi
odprtem prostoru
potrebno pridobiti soglasje pristojnega ZVKD.
GE posebne javne
stavbe, podtip: GE
cerkve
GE javne stavbe,
podtip: GE gasilnega
doma
GE domačije v
odprtem prostoru
GE domačije v
odprtem prostoru
GE domačije v
odprtem prostoru
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VK12.vo
VK13.od
Zafara
ZA01.ičn

ZA02.ivč

ZA03.ivč

ZA04.jsm

ZA05.od
ZA06.ppn
ZA07.pjc

ZA08.pjm
ZA09.pjo

ZA10.ppn

ZA11.vs

ZA12.vo

ZA13.zdz

ZA14.zpk

ZA15.zdz
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GE domačije v
odprtem prostoru
GE domačije v
odprtem prostoru
GE infrastrukturnega
objekta, podtip: GE
čistilne naprave

Dopustne vse vrste komunalne dejavnosti. Dopustno povečanje kapacitet
obstoječe ČN in zbirnega reciklažnega centra ravnanja z odpadki.
Na brežini Krke, razen na območju morebitnega izpusta iz ČN, se ne izvaja
nikakršnih posegov, ki bi spremenili morfologijo brežine in dna struge ter hidrološke
značilnosti. Utrjevanja brežin v večjem obsegu se ne izvaja. V času del je potrebno
preprečiti slabšanje kvalitete vode. Izkopane zemlje, gradbenih odpadkov ali
kakršnegakoli drugega odpadnega materiala, se ne odlaga na brežino vodotoka.
Dela, ki povzročajo hrup ter motnje v vodotoku, se ne izvajajo v času drstitve
večine prisotnih vrst rib (med 1. julijem in 1. decembrom je možna izvedba del).
OPPN 50-02

GE infrastrukturnega
objekta, podtip: GE
vodnega črpališča in
vodohramov
GE infrastrukturnega
objekta, podtip: GE
vodnega črpališča in
vodohramov
GE javne stavbe,
podtip: GE
modernistične javne
stavbe
GE domačije v
odprtem prostoru
GE varovanje pogojev (OPPN 50-02: Poslovna cona Klek)
izvedbe OPPN
GE posebne javne
stavbe, podtip: GE
cerkve
GE poslovilnega
objekta
GE posebne javne
stavbe, podtip: GE
obeležij, spomenikov
in kapelic
GE varovanje pogojev Kolikor se načrtuje ureditev javne razsvetljave oziroma razsvetljave objektov,
izvedbe OPPN
je potrebno upoštevanje določil Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega
onesnaževanja okolja (Uradni list RS, št. 81/07, 109/07, 62/10). Z gradnjo naj se
v obvodni (15 m) pas in vodni pas ne posega, prav tako se ne odlaga nastalih
odpadkov in odstranjuje obvodne vegetacije. Uredi se primerno odvajanje
odpadnih vod iz objektov (priklop na kanalizacijo ali nepropustna greznica).
(OPPN 48-01: OPPN Novi center Zafara)
GE domačije v
odprtem vaškem
okolju
GE domačije v
odprtem vaškem
okolju
GE zelenih urbanih
površin in zelenega
sistema – druge
urejene zelene
površine
GE zelenih urbanih
površin in zelenega
sistema – pokopališča
Pred sprejetjem OPPN dovoljena gradnja komunalne infrastrukture. (OPPN 50-02:
GE zelenih urbanih
Poslovna cona Klek)
površin in zelenega
sistema – druge
urejene zelene
površine
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ZA16.vo

ZA17.vo

ZA18.ivč

ZA19.vs

ZA20.vo

Zalisec
ZL01.vo

Žužemberk
ŽU01.ppn

ŽU02.tm
ŽU03.tm
ŽU04.pin

ŽU05.pjo

ŽU06.gs
ŽU07.jsp

ŽU08.jsm

ŽU09.ppn

ŽU10.ivč

ŽU11.ike

Št.

55 / 21. 7. 2014

Uradni list Republike Slovenije

GE domačije v
odprtem vaškem
okolju
GE domačije v
odprtem vaškem
okolju
GE infrastrukturnega
objekta, podtip: GE
vodnega črpališča in
vodohramov
GE domačije v
strnjenem vaškem
okolju
GE domačije v
odprtem vaškem
okolju
GE domačije v
odprtem vaškem
okolju
GE varovanje pogojev V vplivnem območja spomenika NOB na Cviblju je pri pripravi OPPN potrebno
izvedbe OPPN
pridobiti kulturnovarstvene smernice in mnenje, pred posegi pa kulturnovarstveno
soglasje pristojne enote ZVKD. Pred posegi je na podlagi predhodnih arheoloških
raziskav (Ocena arheološkega potenciala za območje gospodarskih con
Hinje, Jama in Žužemberk, ZVKDS, december 2011) na območju načrtovane
gospodarske cone potrebno še neraziskane površine arheološko raziskati.
Zagotovi naj se izvedba kanalizacije in priklop na ČN ter zbiranje in odvoz
odpadkov. Ob morebitni ureditvi javne razsvetljave se upoštevajo določila Uredbe
o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list RS, št. 81/07,
109/07, 62/10). (OPPN 50-01: GC Sejmišče zahod – II. faza)
GE trško-mestne hiše Pred posegi je na vplivnem območju trškega jedra potrebno pridobiti soglasje
pristojnega ZVKD
GE trško-mestne hiše (OPPN 50-01: GC Sejmišče zahod – II. faza).
GE z merili veljavnih Odlok o zazidalnem načrtu obrtno-industrijska cona Sejmišče v Žužemberku
prostorsko izvedbenih (Uradni list RS, št. 21/04).
načrtov
GE posebne javne
stavbe, podtip: GE
obeležij, spomenikov
in kapelic
GE gospodarske
stavbe
GE javne stavbe,
podtip GE: javne
paviljonske stavbe
GE javne stavbe,
podtip: GE
modernistične javne
stavbe
GE varovanje pogojev Obstoječa stavba se lahko v sklopu pripadajoče GE do sprejetja OPPN ureja v
izvedbe OPPN
skladu z merili tipa GE z oznako .vo. V vplivnem območju spomenika NOB na
Cviblju je pred posegi potrebno pridobiti soglasje pristojnega ZVKD. (OPPN 50-03:
OPPN Stanovanjska soseska Žužemberk SZ).
GE infrastrukturnega (OPPN 50-03: OPPN Stanovanjska soseska Žužemberk SZ)
objekta, podtip: GE
vodnega črpališča in
vodohramov
GE infrastrukturnega
objekta, podtip:
GE objekta
komunikacijske
in energetske
infrastrukture
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ŽU12.vs

GE domačije v
strnjenem vaškem
okolju

Glavni vhodi v glavne stavbe ob regionalni cesti (Grajski trg) so zaradi terenskih
danosti, nagiba terena, lahko vzpostavljeni do 1,5 m nad koto obstoječega
javnega prostora. Pred posegi je na vplivnem območju trškega jedra potrebno
pridobiti soglasje pristojnega ZVKD. (OPPN 50-06: Prenova in revitalizacija jedra
Žužemberka)

ŽU13.vs

GE domačije v
strnjenem vaškem
okolju

Kolikor se načrtuje ureditev javne razsvetljave oziroma razsvetljave objektov,
je potrebno upoštevanje določil Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega
onesnaževanja okolja (Uradni list RS, št. 81/07, 109/07, 62/10).

ŽU14.vs

GE javne stavbe,
podtip: GE
modernistične javne
stavbe

ŽU15.tm

GE trško-mestne hiše V delu območja, ki spada v razred velike, srednje, majhne in preostale poplavne
nevarnosti, veljajo omejitve po predpisu 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. Za obstoječe objekte je potrebno
zagotoviti lokalne varovalne ukrepe (varovalni nasipi in zidovi, vodotesne zapore
na vratih in podobno).Kolikor se na območju poselitve načrtuje ureditev javne
razsvetljave oziroma razsvetljave objektov , naj se uporabijo svetila, ki omogočajo
osvetljavo talnih površin, ne osvetljujejo v –V – spektru ter ne osvetljujejo neba
in širše okolice. Omogočen naj bo samodejni vklop/izklop in v drugem delu noči
(med 24.00 in 5.00 uro) le minimalno število luči – če je iz varnostnih razlogov
to sprejemljivo. Z gradnjo naj se v vodni (15 m) pas ne posega ter ne odlaga
odpadkov in odstranjuje vegetacije. Uredi se primeren način odvodnjavanja
in čiščenja odpadnih vod (kanalizacija s ČN, MČN ali nepropustna greznica.
(OPPN 50-08: Rekreativno turistični park Žužemberk).

ŽU16.ml

GE mlina

V sklopu obstoječ GE je so tudi pomožne stavbe primarne dejavnosti (gospodarska
poslopja, hlev). Pri novogradnji se obstoječa umestitev stav na GE lahko ohranja
in dejavnost v pomožnih stavbah. Pred posegi je na območju potrebno pridobiti
soglasje pristojnega ZVKD (Tomažev mlin z žago). V primeru izrabe vode za
proizvodnjo električne energije mora biti v koncesijskem aktu določen ekološko
sprejemljiv pretok, ki ne bo poslabšal ekološkega stanja površinske vode ter rasti
lehnjakovih struktur, pri čemer morajo biti upoštevani najnovejši podatki na odseku
odvzema.
Jez odvaja vodo na obe rečne strani, zato je potrebno pri razporeditvi vodnih
količin upoštevati napajanje obeh.
Odvzem vode ne sme bistveno spremeniti obstoječega hidrološkega režima reke
(pri načrtovanju odvzema je potrebno upoštevati sezonsko dinamiko rečnega
pretoka).
Lastnik MHE mora skrbeti za lehnjakove pregrade (vzdrževanje jezu: obnavljanje,
rezanje ...).
Za odvzem vode se mora uporabiti obstoječi odvodni kanal.
Odvzemno mesto je potrebno urediti na način, da bo možno nadzorovanje
odvzema vode.
Vstop v dovodni kanal mora biti urejen tako, da bo preprečeval vstop vodnim
organizmom.
Gradbena dela, ki lahko vplivajo na kvaliteto vode in vodni režim, je treba
načrtovati izven časa drstenja rib (med 1. julijem in 1. decembrom je možna
izvedba del) ter s soglasjem ribiške družine.
Kolikor se načrtuje ureditev javne razsvetljave oziroma razsvetljave objektov,
je potrebno upoštevanje določil Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega
onesnaževanja okolja (Uradni list RS, št. 81/07, 109/07, 62/10). Uporabijo se
svetila za samodejni vklop/izklop, brez svetlobe v UV spektru in z zasenčenjem
proti nebu. Z gradnjo naj se v obvodni (15 m) pas in vodni pas ne posega, prav
tako se ne odlaga nastalih odpadkov in odstranjuje obvodne vegetacije. Uredi
se primerno odvajanje odpadnih vod iz objektov (priklop na kanalizacijo ali
nepropustna greznica).

ŽU17.vs

GE domačije v
strnjenem vaškem
okolju

Glavno stavbo je dopustno graditi v skladu z merili trško-mestne hiše. Pred posegi
je na območju trškega jedra potrebno pridobiti soglasje pristojnega ZVKD. (OPPN
50-06: Prenova in revitalizacija jedra Žužemberka)

ŽU18.tm

GE trško-mestne hiše Pred posegi je na območju trškega jedra potrebno pridobiti soglasje pristojnega
ZVKD. (OPPN 50-06: Prenova in revitalizacija jedra Žužemberka)

ŽU19.tm

GE trško-mestne hiše

ŽU20.hm

GE modernistične
stanovanjske hiše
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ŽU21.ml

GE mlina

ŽU22.sb

GE stanovanjskih
blokov
GE modernistične
stanovanjske hiše

ŽU23.hm

ŽU24.ieo
ŽU25.ivč

ŽU26.jgd
ŽU27.jp
ŽU28.jp
ŽU29.jpp

ŽU30.jsm

GE infrastrukturnega
objekta, podtip: GE
ekološkega otoka
GE infrastrukturnega
objekta, podtip: GE
vodnega črpališča in
vodohramov
GE javne stavbe,
podtip: GE gasilnega
doma
GE središčnega
javnega prostora
GE središčnega
javnega prostora
GE središčnega
javnega prostora
,podtip: GE javnega
parkirišča
GE javne stavbe,
podtip: GE
modernistične javne
stavbe
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V delu območja, ki spada v razred velike, srednje, majhne in preostale poplavne
nevarnosti, veljajo omejitve po predpisu 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. Za obstoječe objekte je potrebno
zagotoviti lokalne varovalne ukrepe (varovalni nasipi in zidovi, vodotesne zapore
na vratih in podobno). OPPN 50-07: Hotel pod gradom. Pri pripravi OPPN je
potrebno pridobiti smernice in mnenje pristojne enote ZRSVN ter kulturnovarstvene
smernice in mnenje pristojne enote ZVKDS. Pred posegi v območju naravne
vrednote – reka Krka, je potrebno pridobiti soglasje ministrstva pristojnega za
ohranjanje narave ter kulturnovarstvene pogoje in soglasje enote ZVKDS (EŠD
902 – vplivno območje Žužemberk – Trško jedro in EŠD 10117 – Žužemberk –
Gričarjev mlin). V primeru izrabe vode za proizvodnjo električne energije mora
biti v koncesijskem aktu določen ekološko sprejemljiv pretok, ki ne bo poslabšal
ekološkega stanja površinske vode ter rasti lehnjakovih struktur, pri čemer morajo
biti upoštevani najnovejši podatki na odseku odvzema.
Jez odvaja vodo na obe rečne strani, zato je potrebno pri razporeditvi vodnih
količin upoštevati napajanje obeh.
Odvzem vode ne sme bistveno spremeniti obstoječega hidrološkega režima reke
(pri načrtovanju odvzema je potrebno upoštevati sezonsko dinamiko rečnega
pretoka).
Lastnik MHE mora skrbeti za lehnjakove pregrade (vzdrževanje jezu: obnavljanje,
rezanje ...).
Za odvzem vode se mora uporabiti obstoječi odvodni kanal.
Odvzemno mesto je potrebno urediti na način, da bo možno nadzorovanje
odvzema vode.
Vstop v dovodni kanal mora biti urejen tako, da bo preprečeval vstop vodnim
organizmom.
Gradbena dela, ki lahko vplivajo na kvaliteto vode in vodni režim, je treba
načrtovati izven časa drstenja rib (med 1. julijem in 1. decembrom je možna
izvedba del) ter s soglasjem ribiške družine. Kolikor se načrtuje ureditev javne
razsvetljave oziroma razsvetljave objektov, je potrebno upoštevanje določil Uredbe
o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list RS, št. 81/07,
109/07, 62/10). Uporabijo se svetila za samodejni vklop/izklop, brez svetlobe v
UV spektru in z zasenčenjem proti nebu. Z gradnjo naj se v obvodni (15 m) pas
in vodni pas ne posega, prav tako se ne odlaga nastalih odpadkov in odstranjuje
obvodne vegetacije. Uredi se primerno odvajanje odpadnih vod iz objektov (priklop
na kanalizacijo ali nepropustna greznica).

Dovoljena je vzpostavitev glavne stavbe tipa modernistična hiša ali hiša na
podeželju. Kolikor se načrtuje ureditev javne razsvetljave oziroma razsvetljave
objektov, je potrebno upoštevanje določil Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega
onesnaževanja okolja (Uradni list RS, št. 81/07, 109/07, 62/10). Z gradnjo naj se
v obvodni (15 m) pas in vodni pas ne posega, prav tako se ne odlaga nastalih
odpadkov in odstranjuje obvodne vegetacije. Uredi se primerno odvajanje
odpadnih vod iz objektov (priklop na kanalizacijo ali nepropustna greznica).
OPPN 50-08
Na območju posegi niso dovoljeni (območje pokopanih trupel živali).

Ohranja oziroma razvija naj se zeleni otok, drevo kot element javnega prostora
naselja.
Pred posegi je potrebno pridobiti soglasje pristojnega ZVKD. (OPPN 50-06:
Prenova in revitalizacija jedra Žužemberka)
Obstoječe avtobusno postajališče naj se ureja v skladu z merili GE tipa.jpa.
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GE javne stavbe,
podtip: GE
modernistične javne
stavbe
GE domačije v
odprtem prostoru
GE varovanje pogojev Obstoječe stavbe se lahko v sklopu pripadajočih GE do sprejetja OPPN urejajo
izvedbe OPPN
v skladu z merili GE z oznako .vo. Pred posegi je na vplivnem območju trškega
jedra potrebno pridobiti soglasje pristojnega ZVKD. (OPPN 50-06: Prenova in
revitalizacija jedra Žužemberka)
GE domačije v
strnjenem vaškem
okolju
GE domačije v
odprtem prostoru
GE domačije v
V vplivnem območju spomenika NOB na Cviblju je pred posegi potrebno pridobiti
odprtem prostoru
soglasje pristojnega ZVKD.
GE domačije v
odprtem prostoru
GE z merili veljavnih Odlok o zazidalnem načrtu za stanovanjsko cono Klek v Žužemberku (Uradni list
prostorsko izvedbenih RS, št. 21/04) – del.
načrtov
GE posebne javne
stavbe, podtip: GE
cerkve
OPPN 50-08; Del območja se nahaja na poplavnem območju (v razredih Pp, Pm
GE posebne javne
in Ps). V delu območja, ki spada v razred srednje, majhne in preostale poplavne
stavbe, podtip: GE
nevarnosti, veljajo omejitve po predpisu o pogojih in omejitvah za izvajanje
cerkve
dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi
povezane erozije celinskih voda in morja. Za obstoječe objekte je potrebno
zagotoviti lokalne varovalne ukrepe (varovalni nasipi in zidovi, vodotesne zapore
na vratih in podobno).
Pred posegi je na vplivnem območju gradu Žužemberk potrebno pridobiti soglasje
GE posebne javne
pristojnega ZVKD. Kolikor se načrtuje ureditev javne razsvetljave oziroma razsvetljave
stavbe, podtip: GE
objektov, je potrebno upoštevanje določil Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega
graščine, dvorca
onesnaževanja okolja (Uradni list RS, št. 81/07, 109/07, 62/10). Uporabijo se svetila
za samodejni vklop/izklop, brez svetlobe v UV spektru in z zasenčenjem proti nebu. Z
gradnjo naj se v obvodni (15 m) pas in vodni pas ne posega, prav tako se ne odlaga
nastalih odpadkov in odstranjuje obvodne vegetacije. Uredi se primerno odvajanje
odpadnih vod iz objektov (priklop na kanalizacijo ali nepropustna greznica). (OPPN
50-6: Prenova in revitalizacija jedra Žužemberka)
GE posebne javne
stavbe, podtip: GE
obeležij, spomenikov
in kapelic
GE posebne javne
stavbe, podtip: GE
obeležij, spomenikov
in kapelic
Na območju spomenika NOB na Cviblju je pred posegi potrebno pridobiti soglasje
GE posebne javne
pristojnega ZVKD.
stavbe, podtip: GE
obeležij, spomenikov
in kapelic
GE varovanje pogojev Obstoječe stavbe se lahko v sklopu pripadajočih GE do sprejetja OPPN
izvedbe OPPN
urejajo v skladu z merili GE z oznako .vs. (OPPN 50-08: Rekreativno turistični
park Žužemberk). V delu območja, ki spada v razred velike, srednje, majhne
in preostale poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po predpisu 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. Za obstoječe
objekte je potrebno zagotoviti lokalne varovalne ukrepe (varovalni nasipi in zidovi,
vodotesne zapore na vratih in podobno). Pri pripravi OPPN je potrebno pridobiti
smernice in mnenje pristojne enote ZRSVN ter kulturnovarstvene smernice in
mnenje pristojne enote ZVKD. Pred posegi v območju naravne vrednote – reka
Krka, je potrebno pridobiti soglasje ministrstva pristojnega za ohranjanje narave
ter kulturnovarstvene pogoje in soglasje enote ZVKD (EŠD 902 – vplivno območje
Žužemberk – Trško jedro).Kolikor se načrtuje ureditev javne razsvetljave oziroma
razsvetljave objektov, je potrebno upoštevanje določil Uredbe o mejnih vrednostih
svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list RS, št. 81/07, 109/07, 62/10).
Uredi se primerno odvajanje odpadnih vod iz objektov (priklop na kanalizacijo ali
nepropustna greznica).
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GE varovanje pogojev Pred posegi je na vplivnem območju trškega jedra potrebno pridobiti soglasje
izvedbe OPPN
pristojnega ZVKD. Obstoječe stavbe se lahko v sklopu pripadajočih GE do
sprejetja OPPN urejajo v skladu z merili GE z oznako .vs (OPPN 50-06: Prenova in
revitalizacija jedra Žužemberka)
GE trško-mestne hiše
GE trško-mestne hiše
GE trško-mestne hiše
GE turistične
Glavno stavbo je dopustno graditi v skladu z merili hiše na podeželju. Stavba je
infrastrukture
lahko visoka do E2. Pred posegi je na vplivnem območju trškega jedra potrebno
pridobiti soglasje pristojnega ZVKD.
GE javne stavbe,
Pred posegi je na območju trškega jedra potrebno pridobiti soglasje pristojnega
podtip: GE
ZVKD. (OPPN 50-06: Prenova in revitalizacija jedra Žužemberka)
modernistične javne
stavbe
GE domačije v
Pred posegi je potrebno pridobiti soglasje pristojnega ZVKD. V delu območja, ki
odprtem vaškem
spada v razred srednje, majhne in preostale poplavne nevarnosti, veljajo omejitve
okolju
po predpisu 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. Za obstoječe objekte je potrebno zagotoviti lokalne varovalne ukrepe
(varovalni nasipi in zidovi, vodotesne zapore na vratih in podobno).
OPPN 50-08
GE domačije v
V območju zavarovane kulturne dediščine je pred posegi potrebno pridobiti
odprtem vaškem
soglasje pristojnega ZVKD.
okolju
GE domačije v
odprtem vaškem
okolju
GE domačije v
Glavno stavbo je dopustno graditi v skladu z merili hiše na podeželju. V severnem,
strnjenem vaškem
obcestnem delu lokalne ceste na GE na katerih ni prostorskih možnosti za
okolju
razvoj sekundarnega prostora GE z notranjim dvoriščem lahko pomožne stavbe
vzpostavijo v primarnem delu GE.
GE domačije v
Glavno stavbo je dopustno graditi v skladu z merili hiše na podeželju. Na GE je,
strnjenem vaškem
zaradi omejene možnosti rasti po globini, notranje dvorišče lahko vzpostavljeno
okolju
tudi v primarnem delu ob glavni stavbi. V delu območja, ki spada v razred srednje,
majhne in preostale poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po predpisu o pogojih
in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih
zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda. Za obstoječe objekte je
potrebno zagotoviti lokalne varovalne ukrepe (varovalni nasipi in zidovi, vodotesne
zapore na vratih in podobno).
OPPN 50-08
GE domačije v
Dovoljena je gradnja glavne stavbe tipa hiša na podeželju do višine E2. Na par.
strnjenem vaškem
št. 231/4, 231/3, *98/1, 220, 221 je v obcestnem delu ulice Breg dovoljena le
okolju
vzpostavitev glavne stavbe tipa trško-mestna hiša. Pred posegi je na vplivnem
območju trškega jedra potrebno pridobiti soglasje pristojnega ZVKD. V delu
območja, ki spada v razred majhne in preostale poplavne nevarnosti, veljajo
omejitve po predpisu o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v
prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih
voda. Za obstoječe objekte je potrebno zagotoviti lokalne varovalne ukrepe
(varovalni nasipi in zidovi, vodotesne zapore na vratih in podobno). (OPPN 50-6:
Prenova in revitalizacija jedra Žužemberka)
GE mlina
V delu območja, ki spada v razred srednje, majhne in preostale poplavne
nevarnosti, veljajo omejitve po o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in
posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije
celinskih voda. Za obstoječe objekte je potrebno zagotoviti lokalne varovalne
ukrepe (varovalni nasipi in zidovi, vodotesne zapore na vratih in podobno). V
primeru izrabe vode za proizvodnjo električne energije mora biti v koncesijskem
aktu določen ekološko sprejemljiv pretok, ki ne bo poslabšal ekološkega stanja
površinske vode ter rasti lehnjakovih struktur, pri čemer morajo biti upoštevani
najnovejši podatki na odseku odvzema.
Jez odvaja vodo na obe rečne strani, zato je potrebno pri razporeditvi vodnih
količin upoštevati napajanje obeh.
Odvzem vode ne sme bistveno spremeniti obstoječega hidrološkega režima reke
(pri načrtovanju odvzema je potrebno upoštevati sezonsko dinamiko rečnega
pretoka).
Lastnik MHE mora skrbeti za lehnjakove pregrade (vzdrževanje jezu: obnavljanje,
rezanje ...).
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Za odvzem vode se mora uporabiti obstoječi odvodni kanal.
Odvzemno mesto je potrebno urediti na način, da bo možno nadzorovanje
odvzema vode.
Vstop v dovodni kanal mora biti urejen tako, da bo preprečeval vstop vodnim
organizmom.
Gradbena dela, ki lahko vplivajo na kvaliteto vode in vodni režim, je treba
načrtovati izven časa drstenja rib (med 1. julijem in 1. decembrom je možna
izvedba del) ter s soglasjem ribiške družine. Z gradnjo objekta in njegovim
obratovanjem se ne sme posegati v vodni režim in kakorkoli poškodovati ali
ogroziti prvine naravne vrednote. Pred posegi v območju naravne vrednote – reka
Krka, je potrebno pridobiti soglasje ministrstva pristojnega za ohranjanje narave
ter kulturnovarstvene pogoje in soglasje enote ZVKD (EŠD 21368 – Razvalina
Dularjevega mlina).
Glavno stavbo je dopustno graditi v skladu z merili hiše na podeželju. V vplivnem
območju spomenika NOB na Cviblju je pred posegi potrebno pridobiti soglasje
pristojnega ZVKD.

Pred posegi je na vplivnem območju trškega jedra potrebno pridobiti soglasje
pristojnega ZVKD. V delu območja, ki spada v razred velike, srednje, majhne in
preostale poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po predpisu o pogojih in omejitvah
za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav
in z njimi povezane erozije celinskih voda. Za obstoječe objekte je potrebno
zagotoviti lokalne varovalne ukrepe (varovalni nasipi in zidovi, vodotesne zapore
na vratih in podobno). Pri pripravi OPPN je potrebno pridobiti smernice in mnenje
pristojne enote ZRSVN. Pred posegi v območju naravne vrednote – reka Krka, je
potrebno pridobiti soglasje ministrstva pristojnega za ohranjanje narave. –
Območja se umetno ne osvetljuje, kolikor je to iz varnostnih razlogov dopustno,
sicer se uvede svetila na vklop/izklop.
Uredi se zbiranje in odvoz nastalih odpadkov.
Na območju zelenih površin se ne gradijo trajni objekti in infrastruktura. Območje
se oskrbi z začasnimi kemičnimi stranišči.
Obvodna vegetacija ob Krki se ohranja.
Vstopno/izstopno mesto za kopalce in za čolne se prvenstveno uredi na že
obstoječih dostopih do vode in na način da ni bistvenega posega v strugo in
brežino. Dostop do reke se uredi v leseni obliki.
Dostop do območja po obstoječih poteh.
Območja se ne ograjuje.
Ureditve se izvajajo v času izven drstitvene sezone rib (med 1. julijem in
1. decembrom je možna izvedba del). (OPPN 50-08: Rekreativno turistični park
Žužemberk)
GE z merili veljavnih Za vse posege je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne
prostorskih izvedbenih enote ZVKDS. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za trg
Žužemberk (Uradni list RS, št. 59/13).
načrtov
GE zelenih urbanih
površin in zelenega
sistema – druge
urejene zelene
površine
Glavno stavbo je dopustno graditi v skladu z merili hiše na podeželju.
GE domačije v
strnjenem vaškem
okolju
Do sprejetja OPPN se območje lahko ureja z merili tipa GE zsr Dopustna je
GE zelenih urbanih
ureditev začasnih primezov. Vstopna in izstopna mesta za kopalce in za čolne in
površin in zelenega
sistema – površine za privezi naj se prvenstveno uredi na že obstoječih dostopih do vode in ne kot nov
poseg v brežino – ureditev naj v čim manjši meri posega v konfiguracijo brežine in
oddih, rekreacijo in
dno struge in se izvede v skladu z gradbenimi predpisi in s predpisi o ohranjanju
šport
narave. Športno rekreacijske aktivnosti na in ob reki se ne izvajajo v času drstenja
rib od marca do junija. Obstoječa vegetacija se ohranja, dopustno je sanitarno
čiščenje. V času kopalne sezone je dopustna postavitev začasnih objektov
– lesenih miz, klopi, prenosnih sanitarij ipd. z obveznim zastorom iz naravnih
materialov, ki se po sezoni odstranijo. Na območju ni dopustna gradnja
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stavb in spreminjanje kote terena. V delu območja, ki spada v razred velike,
srednje, majhne in preostale poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po predpisu
o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih,
ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda. Za obstoječe
objekte je potrebno zagotoviti lokalne varovalne ukrepe (varovalni nasipi in zidovi,
vodotesne zapore na vratih in podobno). Pri pripravi OPPN je potrebno pridobiti
smernice in mnenje pristojne enote ZRSVN ter kulturnovarstvene smernice in
mnenje pristojne enote ZVKDS. Pred posegi v območju naravne vrednote – reka
Krka, je potrebno pridobiti soglasje ministrstva pristojnega za ohranjanje narave ter
kulturnovarstvene pogoje in soglasje enote ZVKDS (EŠD 902 – vplivno območje
Žužemberk – Trško jedro).Dopustna je ureditev sprehajalnih, poučnih, tematskih
poti in ureditev informativnih tabel brez poseganja v vodno brežino. Ureditve se
izvajajo izven drstitvene sezone rib (med 1. julijem in 1. decembrom). Zelene
površine se ohranjajo prednostno z obstoječo vegetacijo in se ne ograjujejo.
(OPPN 50-08: Rekreativno turistični park Žužemberk)

ŽU70.od
ŽU71.vs
ŽU96.zvo

ŽU97.odi
ŽU98.tm

ŽU99.ppn

GE domačije v
odprtem prostoru
GE domačije v
strnjenem vaškem
okolju
GE zelenih urbanih
površin in zelenega
sistema – zelene
ureditve ob vodotokih

V delu območja, ki spada v razred velike, srednje, majhne in preostale poplavne
nevarnosti, veljajo omejitve po predpisu o pogojih in omejitvah za izvajanje
dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi
povezane erozije celinskih voda. Pred posegi je na vplivnem območju trškega
jedra potrebno pridobiti soglasje pristojnega ZVKD. Na obrežju je dopustna
ureditev sprehajalne poti in ureditve, ki ne zahtevajo večjih posegov v brežino ter
ohranjajo obstoječe naravne razmere na rečnem obrežju. OPPN 50-07: Hotel pod
gradom. Pri pripravi OPPN je potrebno pridobiti smernice in mnenje pristojne enote
ZRSVN ter kulturnovarstvene smernice in mnenje pristojne enote ZVKD. Pred
posegi v območju naravne vrednote – reka Krka, je potrebno pridobiti soglasje
ministrstva pristojnega za ohranjanje narave ter kulturnovarstvene pogoje in
soglasje enote ZVKD (EŠD 902 – vplivno območje Žužemberk – Trško jedro in
EŠD 10117 – Žužemberk – Gričarjev mlin). Dopustna je ureditev sprehajalnih,
poučnih, tematskih poti in ureditev informativnih tabel brez poseganja v vodno
brežino. Ureditve se izvajajo izven drstitvene sezone rib (med 1. julijem in
1. decembrom. Zelene površine se ohranjajo prednostno z obstoječo vegetacijo in
se ne ograjujejo.
Delov naravne vrednote se ne lomi, razbija, odkopava ali odnaša v takem obsegu,
da se uniči nahajališče oziroma okrni lastnosti, zaradi katerih je del narave
opredeljen za naravno vrednoto.

GE kmetije z
intenzivno proizvodnjo
GE trško-mestne hiše V delu območja, ki spada v razred velike, srednje, majhne in preostale poplavne
nevarnosti, veljajo omejitve po predpisu o pogojih in omejitvah za izvajanje
dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi
povezane erozije celinskih voda. Za obstoječe objekte je potrebno zagotoviti
lokalne varovalne ukrepe (varovalni nasipi in zidovi, vodotesne zapore na vratih in
podobno). OPPN 50-07: Hotel pod gradom. Pri pripravi OPPN je potrebno pridobiti
smernice in mnenje pristojne enote ZRSVN ter kulturnovarstvene smernice in
mnenje pristojne enote ZVKDS. Pred posegi v območju naravne vrednote – reka
Krka, je potrebno pridobiti soglasje ministrstva pristojnega za ohranjanje narave ter
kulturnovarstvene pogoje in soglasje enote ZVKDS (EŠD 902 – vplivno območje
Žužemberk – Trško jedro in EŠD 10117 – Žužemberk – Gričarjev mlin). Zelene
površine se ohranjajo prednostno z obstoječo vegetacijo in se ne ograjujejo.
Gradnja ter zemeljska dela naj se izvaja tako, da se izkoristijo vse možne tehnične
in druge rešitve, da se naravna vrednota ne poškoduje ter da je njena vidna
podoba čim manj spremenjena.
Odpadkov in drugega materiala, vključno z odpadnim izkopnim ali gradbenim
materialom, se ne odlaga ali skladišči na naravni vrednoti.
Delov naravne vrednote se ne lomi, razbija, odkopava ali odnaša v takem obsegu,
da se uniči nahajališče oziroma okrni lastnosti, zaradi katerih je del narave
opredeljen za naravno vrednoto.
GE varovanje pogojev Gradnja objekta hotela se izvede na lokaciji ruševin bivše papirnice/usnjarne.
izvedbe OPPN
Dostopne poti do objekta hotela se umestijo tako, da se ne posega v grajsko
pečino. O predvidenih delih ob reki Krki se 14 dni prej obvesti pristojno Ribiško
družino Novo mesto za morebiten nadzor. Pred pričetkom gradnje se o nameri
obvesti ZRSVN, OE Novo mesto za morebiten naravovarstveni nadzor, katerega
namen je predvsem nadzor nad izvajanjem omilitvenih ukrepov in podajanje
nadaljnjih usmeritev v zvezi z izkazanimi vplivi gradnje. Vsa dela morajo biti
izvedena v čim krajšem možnem času,da se morebiten vpliv na živi svet v in ob
Krki zmanjša na najmanjšo možno raven.
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ŽU100.vs
ŽU101.tm
ŽU102.zdz

ŽU104.zi
ŽU105.jsm

ŽU106.zi
ŽU107.hm

GE domačije v
strnjenem vaškem
okolju
GE trško-mestne hiše
GE zelenih urbanih
površin in zelenega
sistema – druge
urejene zelene
površine
GE zidanice
GE javne stavbe,
podtip: GE
modernistične javne
stavbe

GE zidanice
GE modernistične
stanovanjske hiše
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Prepovedano je zasipavanje mlinščice. Z gradnjo objekta in njegovim
obratovanjem se ne sme posegati v vodni režim in kakorkoli poškodovati ali
ogroziti prvine naravne vrednote reke Krke. Rušenje in gradnjo se izvaja na način
(tehnologija gradnje, zavarovanje gradbišča), da ne bo poškodovana stena gradu,
struga mlinščice, brežine in rečno dno Krke. Za obratovanje objekta se zagotovi
zadostne parkirne površine zunaj območja urejanja – na sosednji EUP (Žu45.
ppn) ali v sklopu ureditve jedra Žužemberka. Dostopna cesta se uredi z režimom
za potrebe oskrbe objekta in intervencij (dostop z vozili naj bo nadzorovan z
elektronskim in fizičnim varovanjem. Ob hotelu se zagotovijo le najnujnejše
parkirne površine za dostavo, dovoz gostov in manipulacijo intervencijskih vozil.
Pripravljalna in gradbena dela naj se izvaja izven drstitvene sezone. Miniranja
tal ali grajske vzpetine na območju urejanja se ne izvaja. Ruševine nekdanjega
objekta se odstrani na način, da ne bo poseganja v vodno površino, prav tako se
ne sme zasipavati mlinščice. Nasipavanje na območju urejanja ni dopustno. Z
gradbenimi deli se v mlinščico ne posega. Sečnja dreves se izvede na način, da
se posekana drevesa odstrani z gradbišča. Odstranjevanje vegetacije s poraščene
stene pod gradom ni dopustno. V času gradnje naj se prepreči krušenje kamenja in
poškodovanja grajske pečine z začasno zaščito (zaščitne mreže med gradbiščem
in skalnato pečino). V delu območja, ki spada v razred majhne in preostale
poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po predpisu o pogojih in omejitvah za
izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z
njimi povezane erozije celinskih voda.
Ureditve se izvajajo izven drstitvene sezone rib (med 1. julijem in 1. decembrom).
Zelene površine se ohranjajo prednostno z obstoječo vegetacijo in se ne
ograjujejo. Gradnja ter zemeljska dela naj se izvaja tako, da se izkoristijo vse
možne tehnične in druge rešitve, da se naravna vrednota ne poškoduje ter da
je njena vidna podoba čim manj spremenjena. Odpadkov in drugega materiala,
vključno z odpadnim izkopnim ali gradbenim materialom, se ne odlaga ali skladišči
na naravni vrednoti. Delov naravne vrednote se ne lomi, razbija, odkopava ali
odnaša v takem obsegu, da se uniči nahajališče oziroma okrni lastnosti, zaradi
katerih je del narave opredeljen za naravno vrednoto. Kolikor se načrtuje ureditev
javne razsvetljave oziroma razsvetljave objektov, je potrebno upoštevanje določil
Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list RS,
št. 81/07, 109/07, 62/10). Uporabijo se svetila za samodejni vklop/izklop, brez
svetlobe v UV spektru in z zasenčenjem proti nebu.
Pred posegi v območju naravne vrednote – reka Krka, je potrebno pridobiti
soglasje ministrstva pristojnega za ohranjanje narave ter kulturnovarstvene pogoje
in soglasje enote ZVKD (EŠD 902 – vplivno območje Žužemberk – Trško jedro
in EŠD 10117 – Žužemberk – Gričarjev mlin) ter zagotoviti naravovarstveni in
kulturnovarstveni nadzor nad izvajanjem del.
Pri pripravi OPPN je potrebno pridobiti smernice in mnenje pristojne enote ZRSVN
ter kulturnovarstvene smernice in mnenje pristojne enote ZVKD. Kolikor omilitvene
ukrepe v izvedbenem aktu ne bo mogoče upoštevati za konkretne načrtovane
posege oziroma posege omiliti do te mere, da bi z njimi zagotavljali ohranjanje
naravnih vrednot (reka Krka in Žužemberk – lehnjakovi pragovi) in ne bi poslabšali
razmer kvalifikacijskih vrst in habitatnih tipov Natura 2000 Krka, postopek OPPN
ne bo izvedljiv. (OPPN 50-07: Hotel pod gradom)
Glavno stavbo je dopustno graditi v skladu z merili hiše na podeželju.
OPPN 50-06
OPPN 50-06

V območju se uredijo naslednje prometne ureditve: prestavitev državne ceste,
priključek lokalne ceste za stransko vas, parkirne površine, vstop v novo
stanovanjsko sosesko, površine za pešce in kolesarje ter tlakovane in parkovne
površine trga. Kolikor se načrtuje ureditev javne razsvetljave oziroma razsvetljave
objektov, je potrebno upoštevanje določil Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega
onesnaževanja okolja (Uradni list RS, št. 81/07, 109/07, 62/10). Z gradnjo naj se
v obvodni (15 m) pas in vodni pas ne posega, prav tako se ne odlaga nastalih
odpadkov in odstranjuje obvodne vegetacije. Uredi se primerno odvajanje
odpadnih vod iz objektov (priklop na kanalizacijo ali nepropustna greznica).
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ŽU108.vo
Žvirče
ŽV01.od
ŽV02.vs
ŽV03.zpk
ŽV04.vo
ŽV05.vs
ŽV06.jp

ŽV07.vo
ŽV08.vo
ŽV09.gp
ŽV10.od
ŽV11.vo
ŽV12.zsr

ŽV13.vo
ŽV14.od
ŽV15.vo
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GE domačije v
odprtem vaškem
okolju
GE domačije v
odprtem prostoru
GE domačije v
strnjenem vaškem
okolju
GE zelenih urbanih
površin in zelenega
sistema – pokopališča
GE domačije v
odprtem vaškem
okolju
GE domačije v
strnjenem vaškem
okolju
GE javnega
prostora, podtip: GE
središčnega javnega
prostora
GE domačije v
odprtem prostoru
GE domačije v
odprtem vaškem
okolju
GE gospodarskega
poslopja
GE domačije v
odprtem prostoru
GE domačije v
odprtem vaškem
okolju
GE zelenih urbanih
površin in zelenega
sistema – površine za
oddih, rekreacijo in
šport

GE domačije v
odprtem vaškem
okolju
GE domačije v
odprtem prostoru
GE domačije v
odprtem vaškem
okolju

Za potrebe obstoječih dejavnosti se lahko gradijo objekti po merilih tipa GE .gs.

Glavno stavbo je dopustno graditi v skladu z merili hiše na podeželju.
Območje naj se hortikulturno uredi glede na vlogo v naselju.

Znotraj območja NV Zvirče – luža se z gradnjo ne posega.
Na območje vpliva na naravno vrednoto se ne odlaga odpadkov, če za to obstojijo
druge prostorske možnosti; v primeru, da ni drugih prostorskih možnosti, se
odpadke odlaga le tako, da je onemogočeno odtekanje odcednih vod na naravno
vrednoto.
Gradnja objektov se izvaja tako, da objekti in naprave zlasti ne povzročijo
spremembe ali bistvene spremembe kakovosti in količine vode, hitrosti pretoka,
prostorske in časovne razporeditve voda, smeri toka na naravni vrednoti.
Gradnja objektov se izvaja na način in v takem obsegu, da se bistveno ne
spremenijo življenjske razmere za živali.
Posege, dejavnosti in aktivnosti na naravni vrednoti se izvaja tako, da se način in
čas opravljanja posegov, dejavnosti in aktivnosti kar najbolj prilagodita življenjskim
ciklom živalim; posege, dejavnosti in aktivnosti se izvaja v času, ki ne sovpada z
obdobji, ko živali potrebujejo mir, npr. sekanje grmišč se opravlja po gnezditvenem
času ptičev, kmetijska in druga opravila, ki lahko uničijo gnezda ali mladiče, se
opravljajo po gnezdenju ali poleganju mladičev in na način, da se živali lahko
umaknejo.
Živali se ne vznemirja, preganja, nabira, zastruplja ali drugače uničuje.
Sestave zoocenoze se ne spreminja z naseljevanjem živali tujerodnih vrst.
Eksplozij ali drugih dejanj, ki povzročajo močan hrup ali vibracije, se ne izvaja.
Ponoči se naravne vrednote ne osvetljuje.
Ne slabša se kvalitete površinske, podzemne in morske vode, tako da se ne
slabšajo življenjske razmere za živali.
Zrak se ne onesnažuje s prahom, aerosoli ali strupenimi plini, tako da se ne
slabšajo življenjske razmere za živali.

Uradni list Republike Slovenije
ŽV16.gs
ŽV17.gs
ŽV18.gp
ŽV19.pjc
ŽV20.gs
ŽV21.vs
ŽV22.vs
ŽV23.vs
ŽV24.vs

Podobmočja KGV
KGV-GR01.vi

KGV-MA01.vi
KGV-MA02.vi

KGV-VV01.vi
KGV-ML01.vi

KGV-DK01.vi

GE gospodarske
stavbe
GE gospodarske
stavbe
GE gospodarskega
poslopja
GE posebne javne
stavbe, podtip: GE
cerkve
GE gospodarske
stavbe
GE domačije v
strnjenem vaškem
okolju
GE domačije v
strnjenem vaškem
okolju
GE domačije v
strnjenem vaškem
okolju
GE domačije v
strnjenem vaškem
okolju
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(OPPN 51-02: SS Žvirče S)

Osnovni kubus glavne stavbe: največja širina 15,0 m + 5  %, razmerje širine proti
dolžini v tlorisu 2:3 do 1:2, višina stavbe naj bo prilagojena dejavnosti.
Streha osnovnega kubusa glavne stavbe: simetrična dvokapnica.

Glavno stavbo je dopustno graditi kot hišo na podeželju v skladu.
Glavno stavbo je dopustno graditi v skladu z merili hiše na podeželju. Merilo
dvorišča lahko presega merilo notranjega dvorišča oziroma je manjše vendar
široko najmanj 5,0 m.
Glavno stavbo je dopustno graditi v skladu z merili hiše na podeželju. Eno
pomožno stavbo je dovoljeno vzpostaviti v primarnem delu GE brez vzpostavitve
notranjega dvorišča. Odmik med glavno stavbo in pomožno stavbo naj bo od 0 do
3,0 m.
GR12.zi, GR13.zi, GR14.zi, GR15.zi, GR16.zi, GR17.zi, GR18.zi, GR19.zi, GR20.
zi, GR21.zi, GR22.zi, GR23.zi, GR24.zi, GR25.zi, GR26.zi, GR27.zi, GR28.zi,
GR29.zi, GR30.zi, GR31.zi, GR32.zi, GR33.zi, GR34.zi, GR35.zi, GR36.zi, GR38.
zi, GR39.zi, GR40.zi, GR41.zi, GR42.zi, MP09.zi, GR43.zi, GR44.zi, MP10.zi,
MP11.zi, MP12.zi, MP13.zi, MP14.zi, MP15.zi, MP16.zi, MP17.zi, MP18.zi, MP20.
zi, MP21.zi, MP22.zi, MP23.zi, MP24.zi, MP25.zi, MP26.zi, MP27.zi, MP28.zi,
MP29.zi, MP30.zi, MP31.zi, MP32.zi, MP34.zi, GR44.zi
MA10.zi, MA11.zi, MA12.zi, MA13.zi, MA29.zi, MA30.zi, MA31.zi, MA49.zi
MA14.zi, MA15.zi, MA16.zi, MA17.zi, MA18.zi, MA19.zi, MA20.zi, MA21.zi, MA22.
zi, MA23.zi, MA24.zi, MA25.zi, MA26.zi, MA27.zi, MA28.zi, MA32.zi, MA33.zi,
MA34.zi, MA35.zi, MA36.zi, MA37.zi, MA38.zi, MA39.zi, MA40.zi, MA41.zi, MA42.
zi, MA43.zi, MA44.zi, MA45.zi, MA46.zi, MA47.zi, MA48.zi, MA50.zs, MA51.zi,
MA52.zi, MA53.zi, MA54.zi, MA55.zi, MA56.zi, ML30.zi, ML31.zi, ML32.zi, ML33.
zi, ML57.zi, ML58.zi, ML59.zi, ML60.zi, ML61.zi, ML66.zi, ML80.zi, ML81.zi, ML82.
zi, ML83.zi, ML91.zi
VV07.zi, VV08.zi, VV09.zi
ML4.zi, ML07.zi, ML08.zi, ML09.zi, ML10.zi, ML11.zi, ML12.zi, ML13.zi, ML15.zi,
ML16.zi, ML17.zi, ML18.zi, ML19.zi, ML20.zi, ML21.zi, ML22.zi, ML23.zi, ML24.zi,
ML25.zi, ML26.zi, ML27.zi, ML28.zi, ML29.zi, ML34.zi, ML35.zi, ML36.zi, ML37.zi,
ML38.zi, ML39.zi, ML40.zi, ML41.zi, ML42.zi, ML43.zi, ML44.zi, ML45.zi, ML46.zi,
ML47.zi, ML48.zi, ML49.zi, ML50.zi, ML51.zi, ML52.zi, ML53.zi, ML54.zi, ML55.zi,
ML56.zi, ML62.zi, ML63.zi, ML64.zi, ML65.zi, ML67.zi, ML68.zi, ML69.zi, ML70.zi,
ML71.zi, ML72.zi, ML73.zi, ML74.zi, ML75.zi, ML76.zi, ML77.zi, ML78.zi, ML79.zi,
ML84.zi, ML89.zi
DK09.zi, DK10.zi, DK11.zi, DK12.zi, DK13.zi, DK14.zi, DK15.zi, DK16.zi, DK17.zi,
DK18.zi, DK19.zi, DK20.zi, DK21.zi, DK22.zi, DK23.zi, DK24.zi, DK25.zi, DK26.zi,
DK27.zi, DK28.zi, DK29.zi, DK30.zi, DK31.zi, DK32.zi, DK33.zi, DK34.zi, DK35.zi,
DK36.zi, DK37.zi, DK38.zi, DK39.zi, DK40.zi, DK41.zi, DK42.zi, DK43.zi, DK44.zi,
DK45.zi, DK46.zi, DK47.zi, DK48.zi, DK49.zi, DK50.zi, DK51.zi, DK52.zi, DK53.zi,
DK54.zi, DK55.zi, DK56.zi, DK57.zi, DK58.zi, DK59.zi, DK60.zi, DK61.zi, DK62.zi,
DK63.zi, DK64.zi, DK65.zi, DK66.zi, DK67.zi, DK68.zi, DK69.zi, DK70.zi, DK71.zi,
DK72.zi, DK73.zi, DK74.zi, DK75.zi, DK76.zi, DK77.zsi, DK78.zi, DK79.zi, DK80.
zi, DK81.zi, DK82.zi, DK83.zi, DK84.zi, DK85.zi, DK86.zi, DK87.zi, DK88.zi, DK89.
zi, DK90.zi, DK91.zi, DK92.zi, DK93.zi, DK94.zi, DK95.zi, DK96.zi, DK97.zi, DK98.
zi,DK100.zi, DK101.zi, DK102.zi, DK103.zi, DK104.zi, DK105.zi, GK06.zi, GK07.zi,
GK08.zi, GK09.zi, GK10.zi, GK11.zi, GK12.zi, GK13.zi, GK14.zi, GK15.zi, GK16.zi,
GK17.zi, GK18.zi, GK19.zi, GK20.zi, GK21.zi, GK22.zi, GK23.zi, GK24.zi, GK25.zi,
GK26.zi, GK27.zi, GK28.zi, GK29.zi, GK30.zi, GK31.zi, GK32.zi, GK33.zi, GK34.zi,
GK35.zi, GK36.zi, GK37.zi, GK38.zi, DV33.zi, DV34.zi, DV35.zi, DV36.zi, DV37.zi,
DV38.zi, DV39.zi, DV40.zi, DV41.zi, DV42.zi, DV43.zs, DV44.zs, DV45.zi, DV46.
zi, DV47.zi, DV48.zi, DV49.zi, DV50.zi, DV51.zi, DV52.zi, DV53.zi, DV54.zi, DV55.
zi, DV56.zi, DV57.zi, DV60.zi, DV69.zi, DV71.zi, DV72.vi
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KGV-BD01.vi

BD03.zi, BD04.zi, BD05.zi, BD06.zi, BD07.zi, BD08.zi, BD09.zi, BD10.zi, BD11.
zi, BD12.zi, BD13.zi, BD14.zi, BD15.zi, BD16.zi, BD17.zi, BD18.zi, BD19.zi, BD20.
zi, BD21.zi, BD22.zi, BD23.zi, BD24.zi, BD25.zi, BD26.zi, BD27.zi, BD28.zi, BD29.
zi, BD30.zi, BD31.zi, BD32.zi, BD33.zi, BD34.zi, BD35.zi, BD36.zi, BD37.zi, BD38.
zi, BD39.zi, BD40.zi, BD41.zi, BD42.zi, BD43.zi, BD44.zi, BD45.zi, BD46.zi, BD47.
zi, BD48.zi, BD49.zi, BD50.zi, BD51.zi, BD52.zi, BD53.zi, BD54.zi, BD55.zi, BD56.
zi, BD57.zi, BD58.zi, BD59.zi, BD60.zi, BD61.zi, BD62.zi, BD63.zi, BD64.zi, BD65.
zi, BD66.zi, BD67.zi, BD68.zi, BD69.zi, BD70.zi, BD71.zi, BD72.zi, BD73.zi, BD74.
zi, BD75.zi, BD76.zi, BD77.zi, BD78.zi, BD79.zi, BD80.zi, BD81.zi, BD82.zi, BD85.
zi, BD86.zi, BD87.zi, BD88.zi, BD89.zi, BD90.zi, BD91.zi, BD92.zi, BD93.zi, BD94.
zi, BD95.zi, BD96.zi, BD97.zi, BD98.zi, BD99.zi, BD100.zi, BD101.zi, BD102.zi,
BD103.zi, BD104.zi, BD105.zi, BD106.zi, BD107.zi, BD108.zi, BD109.zi, BD110.
zi, BD111.zi, BD112.zi, BD113.zi, BD114.zi, BD115.zi, BD116.zi, BD117.zi, BD118.
zi, BD119.zi,, BD120.zi, BD121.zi, BD122.zi, BD123.zi, BD124.zi, BD125.zi,
BD126.zi, BD127.zi, BD128.zi, BD129.zi, BD130.zi, BD131.zi, BD132.zi, BD133.zi,
BD134.zi, BD135.zi, BD136.zi, BD137.zi, BD138.zi, BD139.zi, BD140.zi, BD141.zi,
BD142.zi, BD143.zi, BD144.zi, BD145.zi, BD146.zi, BD147.zi, BD148.zi, BD149.zi,
BD150.zi, BD151.zi, BD152.zi, BD153.zi, BD154.zi, BD155.zi, BD156.zi, BD157.zi,
BD158.zi, BD159.zi, BD160.zi, BD161.zi, BD162.zi, BD163.zi, BD164.zi, BD165.zi,
BD166.zi, BD167.zi, BD168.zi, BD169.zi, BD170.zi, BD175.zi

KGV-PŽ01.vi

PŽ05.zi, PŽ06.zi, PŽ07.zi, PŽ08.zi, PŽ09.zi, PŽ10.zi, PŽ11.zi, PŽ12.zi, PŽ13.zi,
PŽ14.zi, PŽ15.zi, PŽ16.zi, PŽ17.zi, PŽ18.zi, PŽ19.zi, PŽ20.zi, PŽ21.zs, PŽ22.zi,
PŽ23.zi, PŽ24.zi, PŽ25.zi, PŽ26.zi, PŽ27.zi, PŽ28.zi, PŽ30.zi, PŽ31.zi, PŽ32.zi,
PŽ33.zi, PŽ34.zi, PŽ35.zi, PŽ36.zi, PŽ37.zi, PŽ38.zi, PŽ39.zi, PŽ40.zi, PŽ42.zi

KGV-VS01.vi
KGV-MP01.vi

MP09.zi, MP10.zi, MP11.zi, MP12.zi, MP13.zi, MP14.zi, MP15.zi, MP16.zi, MP17.
zi, MP18.zi, MP20.zs, MP21.zi, MP22.zi, MP23.zi, MP24.zi, MP25.zi, MP26.zi,
MP27.zi, MP28.zi, MP29.zi, MP30.zi, MP31.zi, MP32.zi, MP33.zi, MP36.zi, MP37.
zi, MP38.zi, MP42.zi, MP44.zi, MP45.zi, MP46.zi, MP48.zi, MP49.zi

KGV-PR01.vi

PR10.zi, PR11.zi, PR13.zi, PR14.zi, PR15.zi, PR16.zi

KGV-PR02.vi

PR12.zi

KGV-DO01.vi

DO04.zi, DO05.zi, DO06.zi, DO07.zi, DO08.zi, DO09.zi, DO10.zi, DO11.zi, DO12.
zi, DO13.zi, DO14.zi, DO15.zi, DO16.zi, DO18.zi, DO19.zi, DO20.zi, DO21.zi,
DO22.zi, DO23.zi, DO24.zi, DO25.zi, DO26.zi, DO27.zi, DO28.zi, DO29.zi, DO30.
zi, DO31.zi, DO32.zi, DO33.zi, DO34.zi, DO35.zi, DO36.zi, RB01.zi, RB02.zi,
RB03.zi, RB04.zi, RB05.zi, RB06.zi, RB07.zi, RB08.zi, RB09.zi, RB10.zi, RB11.zi,
RB12.zi, RB13.zi, RB14.zi, RB15.zi

KGV-ŽU01.vi

ŽU74.zi, ŽU75.zi, ŽU76. zi, ŽU77. zi, ŽU85. zi, ŽU86. zi, ŽU89.zi, ŽU94.zi, ŽU95.
zi, ŽU103.zi

KGV-ŽU02.vi

ŽU79.zi, ŽU80.zi, ŽU81.zi, ŽU91.zi

KGV-ŽU03.vi

ŽU78.zi, ŽU87.zi, ŽU92.zi, ŽU93.zi

KGV-ST01.vi

ŽU82.zi, ŽU88.zi, ŽU90.zi, ST25.zi

KGV-ST02.vi

ST12.zi, ST13.zi, ST14.zi, ST15.zi, ST16.zi, ST17.zi, ST18.zi, ST19.zi, ST20.zi,
ST21.zi, ST22.zi, ST23.zi, ST24.zi, ST26.zi

KGV-HI01.vi

HI15.zi, HI16.zi, HI17.zi, HI18.zi, HI19.zi, HI20.zi, HI21.zi, HI22.zi, HI23.zi, HI24.zi,
HI25.zi, HI26.zi, HI27.zi, HI28.zi, HI29.zi, HI30.zi, HI31.zi, HI32.zi, HI33.zi, HI34.zi

KGV-DK02.vg
KGV-BR01.vi

BR11.zi, BR13.zi, BR15.zi, BR16.zi, BR17.zi

KGV-VK01.ek
KGV-PŽ02.ru
KGV-SH01.pz
KGV-DK03.pp
KGV-HH01.zsr

Ohrani se lesena ograja okoli mlake. Znotraj območja se intenzivne paše ne
izvaja. Ohranja se naravno stanje brežin. Južno od mlake – ob dostopni poti se
prostor lahko uredi (s klopmi, privezi za konje, kuriščem …) za dostop javnosti.
Območje vodnega telesa se v celoti ohrani v sedanjem obsegu. Prisotna drevesna
in grmovna vegetacija na območju se ohranja. Rekreacijske in športne aktivnosti
se izvaja tako, da se naravne vrednote ne poškoduje in da se ne spremeni njenih
lastnosti. Dopušča se ureditev opazovalnic in dostopnih poti iz naravnih materialov.
Na naravno vrednoto se ne odlaga odpadkov. Posege in dejavnosti ter druge
aktivnosti se izvaja tako, da le-ti ne vplivajo negativno na življenjske razmere za
rastline in živali na naravni vrednoti.
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KGV-PG02.zsr

KGV-SA01.zsr
KGV-SE01.zsr

KGV-ŠM01.zsr
KGV-ŽU01.zsr

KGV-ŽU04.zsr
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Naravno kopališče; v območju ni dopustna gradnja objektov in infrastrukture;
parkirne površine se uredijo v sklopu vasi Podgozd v obcestnem pasu; športna
igrišča se lahko uredijo v travni izvedbi in z mivko, brez spreminjanja reliefa terena
(spreminjanje kote terena ni dopustno); dopustna je postavitev sanitarij izven
poplavnih površin, kot začasnih objektov v času kopalne sezone in se po koncu
sezone odstranijo; v času kopalne sezone je dopustna postavitev lesenih miz in
klopi, ki se jih po kopalni sezoni odstrani; dostop v reko se izvede v leseni izvedbi
brez utrjevanja brežine in na poenoten način na celotnem območju reke Krke;
vstopno izstopno mesto za čolne se uredi in opremi na položnem delu brežine,
poenoteno za celo območje ob reki Krki; morebitna kurišča se izvedejo v kamniti
talni izvedbi na obrobju poplavne ravnice; ohranja se obstoječa vegetacija; športno
rekreacijske aktivnosti na in ob reki se ne izvajajo v času drstenja od marca do
junija; dostopi z motornimi vozili so dopustni le za vzdrževalna vozila. V delu
območja, ki spada v razred srednje, majhne in preostale poplavne nevarnosti,
veljajo omejitve po predpisu o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in
posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane
erozije celinskih voda.
Del EUP se nahaja v elektroenergetskem koridorju daljnovoda. Za vsak poseg v
koridor je potrebno izdelati projektno dokumentacijo oziroma elaborat križanja.
Za vsako gradnjo znotraj koridorja je potrebno pridobiti pisno soglasje pristojnega
upravljavca. Na območjih stavbnih zemljišč, ki segajo v varnostni pas DV gradnja
in izvajanje dejavnosti v skladu z določili Uredbe o elektromagnetnem sevanju
v naravnem okolju (Uradni list RS, št. 70/96) in Pravilnika o pogojih in omejitvah
gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu
elektroenergetskih omrežij (Uradni list RS, št. 101/10) ni dopustna.
Pred posegi je na vplivnem območju trškega jedra potrebno pridobiti soglasje
pristojnega ZVKD. V delu območja, ki spada v razred velike, srednje, majhne in
preostale poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po predpisu o pogojih in omejitvah
za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav
in z njimi povezane erozije celinskih voda. Spreminjanje kote terena ni dopustno.
Za obstoječe objekte je potrebno zagotoviti lokalne varovalne ukrepe (varovalni
nasipi in zidovi, vodotesne zapore na vratih in podobno). Pri pripravi OPPN je
potrebno pridobiti smernice in mnenje pristojne enote ZRSVN. Pred posegi v
območju naravne vrednote – reka Krka, je potrebno pridobiti soglasje ministrstva
pristojnega za ohranjanje narave. – Območja se umetno ne osvetljuje, kolikor je to
iz varnostnih razlogov dopustno, sicer se uvede svetila na vklop/izklop.
Uredi se zbiranje in odvoz nastalih odpadkov.
Na območju zelenih površin se ne gradijo trajni objekti in infrastruktura. Območje
se oskrbi z začasnimi kemičnimi stranišči.
Obvodna vegetacija ob Krki se ohranja.
Vstopno/izstopno mesto za kopalce in za čolne se prvenstveno uredi na že
obstoječih dostopih do vode in na način da ni bistvenega posega v strugo in
brežino. Dostop do reke se uredi v leseni obliki.
Dostop do območja po obstoječih poteh.
Območja se ne ograjuje.
Ureditve se izvajajo v času izven drstitvene sezone rib (med 1. julijem in
1. decembrom je možna izvedba del). (OPPN 50-08: Rekreativno turistični park
Žužemberk)
Pred posegi je na vplivnem območju trškega jedra potrebno pridobiti soglasje
pristojnega ZVKD. V delu območja, ki spada v razred velike, srednje, majhne in
preostale poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po predpisu o pogojih in omejitvah
za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav
in z njimi povezane erozije celinskih voda. Za obstoječe objekte je potrebno
zagotoviti lokalne varovalne ukrepe (varovalni nasipi in zidovi, vodotesne zapore
na vratih in podobno). Pri pripravi OPPN je potrebno pridobiti smernice in mnenje
pristojne enote ZRSVN. Pred posegi v območju naravne vrednote – reka Krka, je
potrebno pridobiti soglasje ministrstva pristojnega za ohranjanje narave.
Obvodna vegetacija ob Krki se ohranja.
Vstopno/izstopno mesto za kopalce in za čolne se prvenstveno uredi na že
obstoječih dostopih do vode in na način da ni bistvenega posega v strugo in
brežino. Dostop do reke se uredi v leseni obliki.
Dostop do območja po obstoječih poteh.
Območja se ne ograjuje.
Ureditve se izvajajo v času izven drstitvene sezone rib (med 1. julijem in 1. decembrom
je možna izvedba del).
(OPPN 50-08: Rekreativno turistični park Žužemberk)
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KGV-DV05.zsr

Dostop do območja, ki naj se ga ne ograjuje, naj bo urejen po obstoječih poteh.
Na območju zelenih površin se ne gradijo trajni objekti in infrastruktura. Območje
se oskrbi z začasnimi kemičnimi stranišči. Uredi se zbiranje in odvoz nastalih
odpadkov. Območja se umetno ne osvetljuje, kolikor je to iz varnostnih razlogov
dopustno, sicer se uvede svetila na vklop/izklop. Obvodna vegetacija na območju
se ohranja.
Vstopno/izstopno mesto za kopalce in za čolne se prvenstveno uredi na že
obstoječih dostopih do vode in na način da ni bistvenega posega v strugo in
brežino. Dostop do reke se uredi v leseni obliki.
Za del območja, ki sega na poplavno območje je potrebno upoštevati določila
Uredbe 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), vključno s Prilogo I in II.

KGV-MA15.zsr

Za del območja, ki sega na poplavno območje je potrebno upoštevati določila
Uredbe 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) – vključno s Prilogo I in II in izvedbo lokalnih
varovalnih ukrepov (varovalni nasipi in zidovi, vodotesne zapore na vratih in
podobno za obstoječe objekte).
Območja se umetno ne osvetljuje, kolikor je to iz varnostnih razlogov dopustno,
sicer se uvede svetila na vklop/izklop.
Uredi se zbiranje in odvoz nastalih odpadkov.
Na območju zelenih površin se ne gradijo trajni objekti in infrastruktura. Območje
se oskrbi z začasnimi kemičnimi stranišči.
Obvodna vegetacija na območju se ohranja.
Vstopno/izstopno mesto za kopalce in za čolne se prvenstveno uredi na že
obstoječih dostopih do vode in na način da ni bistvenega posega v strugo in
brežino. Dostop do reke se uredi v leseni obliki.
Dostop do območja se uredi po obstoječih poteh.
Območja se ne ograjuje.
Vse dodatne ureditve na območjih se izvajajo v času izven drstitvene sezone rib
(med 1. julijem in 1. decembrom je možna izvedba del).

KGV-DE06.zsr

V delu območja, ki spada v razred srednje in preostale poplavne nevarnosti, veljajo
omejitve po predpisu o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v
prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih
voda. Območja se umetno ne osvetljuje, kolikor je to iz varnostnih razlogov
potrebno naj se uporabijo svetila na samodejen vklop/izklop.

KGV-DK11.zsr

Naravno kopališče; v območju ni dopustna gradnja objektov in infrastrukture;
parkirne površine se uredijo v sklopu turističnega naselja; dopustna je postavitev
sanitarij izven poplavnih površin, kot začasnih objektov v času kopalne sezone
in se po koncu sezone odstranijo; v času kopalne sezone je dopustna postavitev
lesenih miz in klopi, ki se jih po kopalni sezoni odstrani; dostop v reko se izvede v
leseni izvedbi brez utrjevanja brežine in na poenoten način na celotnem območju
reke Krke; vstopno izstopno mesto za čolne se uredi in opremi na položnem delu
brežine, poenoteno za celo območje ob reki Krki; morebitna kurišča se izvedejo v
kamniti talni izvedbi na obrobju poplavne ravnice; športno rekreacijske aktivnosti
na in ob reki se ne izvajajo v času drstenja od marca do junija; dostopi z motornimi
vozili so dopustni le za vzdrževalna vozila, parkiranje za obiskovalce naj se uredi
znotraj vasi v obcestnem pasu. Del območja, ki sega v območje poplavnih voda naj
se ureja v skladu z merili za poplavna območja iz 36. člena tega odloka. Pripraviti
je potrebno najmanj karte poplavne in z njimi povezane erozijske nevarnosti.

KGV-ST20.zsr

Naravno kopališče; obstoječe ureditve se lahko ohranjajo in z ustreznimi soglasji
legalizirajo. Možne dodatne ureditve za javne namene. Ohranja se značilnosti
obrežne vegetacije in loke; urejanje območja naj bo brez grajenih objektov in
infrastrukture (vode, elektrike); dostop v reko se izvede v leseni izvedbi, brez
utrjevanja brežin in naj bo poenoten na celem območju ob reki; vstopno izstopno
mesto za čolne naj se uredi in opremi na položnem delu brežine poenoteno na
celotnem območju ob reki; sanitarne enote naj bodo začasne narave umeščene
na obrobju poplavne ravnice, prav tako mize in klopi, ki se jih po kopalni sezoni
odstrani; morebitna ureditev kurišč naj se izvede v kamniti talni izvedbi na obrobju
poplavne ravnice; obstoječe igrišče za odbojko na mivki se ohrani v peščeni
izvedbi; športno rekreacijske aktivnosti na in ob reki se ne izvajajo v času drstenja
od marca do junija; dostopi z motornimi vozili so dopustni le za vzdrževalna
vozila, parkiranje za obiskovalce naj se uredi znotraj vasi v obcestnem pasu.
Del območja, ki sega v območje poplavnih voda naj se ureja v skladu z merili za
poplavna območja iz 36. člena tega odloka. Pripraviti je potrebno najmanj karte
poplavne in z njimi povezane erozijske nevarnosti.
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Naravno kopališče; ohranja se značilnosti obrežne vegetacije in loke; urejanje
območja naj bo brez grajenih objektov in infrastrukture (vode, elektrike); sanitarne
enote naj bodo začasne narave umeščene na obrobju poplavne ravnice, prav tako
mize in klopi; dostop v reko se izvede v leseni izvedbi brez utrjevanja brežin in naj
bodo poenoteni na celotnem območju ob Krki; vstopno – izstopno mesto za čolne
naj se uredi in opremi na položnem delu brežine, poenoteno na celotnem območju
ob reki; v času kopalne sezone je dopustna postavitev začasnih objektov (lesenih
miz in klopi), ki se jih po kopalni sezoni odstrani; spreminjanjue kote terena ni
dopustno; morebitna ureditev kurišč naj se izvede v kamniti talni izvedbi na obrobju
poplavne ravnice; obstoječa dostopna pot naj ostane v makadamski izvedbi;
parkiranje za obiskovalce se uredi na območju avtokampa; športne in rekreacijske
aktivnosti povezane z vodo naj se ne izvajajo v času drstenja od marca do junija;
posegi na območju Vrhovskega studenca niso dopustni; odstranjevanje obstoječe
vegetacije – razen suhih vej, ni dovoljeno; V delu območja, ki spada v razred
velike, srednje, majhne in preostale poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po
predpisu o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na
območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda.
Območja se umetno ne osvetljuje, razen izjemoma iz varnostnih razlogov (s
svetili na samodejni vklop/izklop). Na območje naravne vrednote se ne posega.
Rekreacijske in športne aktivnosti se izvaja tako, da se naravne vrednote ne
poškoduje in da se ne spremeni njenih lastnosti ter ne vplivajo negativno na
življenjske razmere za rastline in živali na naravni vrednoti.

KGV-DK12.zsr
Podobmočja KGV – agromelioracije
KGV-BD02.agr, KGV-BD03.agr, KGV-BD04.agr, KGV-BD05.agr, KGV-BD06.agr, KGV-BR02.agr, KGV-BR03.agr, KGV-BR04.
agr, KGV-BR05.agr, KGV-BR06.agr, KGV-BR07.agr, KGV-BR08.agr, KGV-BR09.agr, KGV-BR10.agr, KGV-BR11.agr, KGVBR12.agr, KGV-BR13.agr, KGV-BR14.agr, KGV-BR15.agr, KGV-BV01.agr, KGV-BV02.agr, KGV-BV03.agr, KGV-BV04.agr,
KGV-BV05.agr, KGV-BV06.agr, KGV-BV07.agr, KGV-BV08.agr, KGV-BV09.agr, KGV-BV10.agr, KGV-DA01.agr, KGV-DA02.agr,
KGV-DA03.agr, KGV-DA04.agr, KGV-DA05.agr, KGV-DA06.agr, KGV-DA07.agr, KGV-DA08.agr, KGV-DA09.agr, KGV-DA10.
agr, KGV-DA11.agr, KGV-DA12.agr, KGV-DE01.agr, KGV-DE02.agr, KGV-DE03.agr, KGV-DE04.agr, KGV-DE05.agr, KGVDK04.agr, KGV-DK05.agr, KGV-DK06.agr, KGV-DK07.agr, KGV-DK08.agr, KGV-DK09.agr, KGV-DK10.agr, KGV-DO02.agr,
KGV-DO03.agr, KGV-DO04.agr, KGV-DO05.agr, KGV-DO06.agr, KGV-DO07.agr, KGV-DO08.agr, KGV-DR01.agr, KGV-DR02.
agr, KGV-DR03.agr, KGV-DR04.agr, KGV-DR05.agr, KGV-DR06.agr, KGV-DR07.agr, KGV-DR08.agr, KGV-DR09.agr, KGVDR10.agr, KGV-DR11.agr, KGV-DR12.agr, KGV-DR13.agr, KGV-DR14.agr, KGV-DV01.agr, KGV-DV02.agr, KGV-DV03.agr,
KGV-DV04.agr, KGV-GA01.agr, KGV-GA02.agr, KGV-GA03.agr, KGV-GA04.agr, KGV-GA05.agr, KGV-GA06.agr, KGV-GK01.
agr, KGV-GK02.agr, KGV-GO01.agr, KGV-GO02.agr, KGV-GO03.agr, KGV-GO04.agr, KGV-GO05.agr, KGV-GO06.agr, KGVGR02.agr, KGV-GR03.agr, KGV-GR04.agr, KGV-GR05.agr, KGV-GR06.agr, KGV-GR07.agr, KGV-GR08.agr, KGV-GR09.agr,
KGV-GR10.agr, KGV-GR11.agr, KGV-GR12.agr, KGV-HH02.agr, KGV-HH03.agr, KGV-HH04.agr, KGV-HH05.agr, KGV-HH06.
agr, KGV-HH07.agr, KGV-HH08.agr, KGV-HH09.agr, KGV-HI02.agr, KGV-HI03.agr, KGV-HI04.agr, KGV-HI05.agr, KGV-HI06.
agr, KGV-HI07.agr, KGV-HI08.agr, KGV-HI09.agr, KGV-HI10.agr, KGV-HI11.agr, KGV-HI12.agr, KGV-HI13.agr, KGV-HI14.
agr, KGV-HI15.agr, KGV-HI16.agr, KGV-HI17.agr, KGV-HI18.agr, KGV-HI19.agr, KGV-HI20.agr, KGV-HI21.agr, KGV-HI22.agr,
KGV-HI23.agr, KGV-JA01.agr, KGV-JA02.agr, KGV-JA03.agr, KGV-KL01.agr, KGV-KL02.agr, KGV-KO01.agr, KGV-KO02.agr,
KGV-KO03.agr, KGV-KO04.agr, KGV-KO05.agr, KGV-LA01.agr, KGV-LA02.agr, KGV-LA03.agr, KGV-LA04.agr, KGV-LA05.agr,
KGV-LA06.agr, KGV-LA07.agr, KGV-LA08.agr, KGV-LA09.agr, KGV-LA10.agr, KGV-LA11.agr, KGV-LA12.agr, KGV-LA13.agr,
KGV-LA14.agr, KGV-LO01.agr, KGV-LO02.agr, KGV-LO03.agr, KGV-LO04.agr, KGV-LO05.agr, KGV-LO06.agr, KGV-LO07.agr,
KGV-LO08.agr, KGV-LO09.agr, KGV-LO10.agr, KGV-LO11.agr, KGV-LO12.agr, KGV-LO13.agr, KGV-LO14.agr, KGV-LO15.agr,
KGV-LO16.agr, KGV-LO17.agr, KGV-LO18.agr, KGV-LO19.agr, KGV-LO20.agr, KGV-LO21.agr, KGV-LO22.agr, KGV-LO23.agr,
KGV-LO24.agr, KGV-LO25.agr, KGV-LO26.agr, KGV-LO27.agr, KGV-LZ01.agr, KGV-LZ02.agr, KGV-LZ03.agr, KGV-LZ04.agr,
KGV-LZ05.agr, KGV-LZ06.agr, KGV-LZ07.agr, KGV-LZ08.agr, KGV-LZ09.agr, KGV-LZ10.agr, KGV-LZ11.agr, KGV-LZ12.agr,
KGV-LZ13.agr, KGV-LZ14.agr, KGV-LZ15.agr, KGV-LZ16.agr, KGV-LZ17.agr, KGV-LZ18.agr, KGV-LZ19.agr, KGV-LZ20.agr,
KGV-LZ21.agr, KGV-LZ22.agr, KGV-LZ23.agr, KGV-MA03.agr, KGV-MA04.agr, KGV-MA05.agr, KGV-MA06.agr, KGV-MA07.
agr, KGV-MA08.agr, KGV-MA09.agr, KGV-MA10.agr, KGV-MA11.agr, KGV-MA12.agr, KGV-MA13.agr, KGV-MA14.agr, KGVML02.agr, KGV-ML03.agr, KGV-ML04.agr, KGV-ML05.agr, KGV-ML06.agr, KGV-ML07.agr, KGV-ML08.agr, KGV-ML09.agr,
KGV-ML10.agr, KGV-ML11.agr, KGV-ML12.agr, KGV-ML13.agr, KGV-MP02.agr, KGV-MP03.agr, KGV-MP04.agr, KGV-MP05.
agr, KGV-MP06.agr, KGV-MP07.agr, KGV-MP08.agr, KGV-MP09.agr, KGV-MP10.agr, KGV-PG02.agr, KGV-PG03.agr, KGVPG04.agr, KGV-PG05.agr, KGV-PG06.agr, KGV-PG07.agr, KGV-PG08.agr, KGV-PG09.agr, KGV-PG10.agr, KGV-PG11.agr,
KGV-PG12.agr, KGV-PL01.agr, KGV-PL02.agr, KGV-PL03.agr, KGV-PL04.agr, KGV-PL05.agr, KGV-PL06.agr, KGV-PP01.agr,
KGV-PP02.agr, KGV-PP03.agr, KGV-PP04.agr, KGV-PP05.agr, KGV-PP06.agr, KGV-PP07.agr, KGV-PP08.agr, KGV-PP09.agr,
KGV-PP10.agr, KGV-PP11.agr, KGV-PP12.agr, KGV-PP13.agr, KGV-PR03.agr, KGV-PR04.agr, KGV-PR05.agr, KGV-PS01.agr,
KGV-PS02.agr, KGV-PS03.agr, KGV-PS04.agr, KGV-PS05.agr, KGV-PS06.agr, KGV-PS07.agr, KGV-PS08.agr, KGV-PS09.agr,
KGV-PV01.agr, KGV-PV02.agr, KGV-PV03.agr, KGV-PV04.agr, KGV-PV05.agr, KGV-PV06.agr, KGV-PV07.agr, KGV-PV08.agr,
KGV-PV09.agr, KGV-PV10.agr, KGV-PV11.agr, KGV-PV12.agr, KGV-PV13.agr, KGV-PV14.agr, KGV-PV15.agr, KGV-PV16.agr,
KGV-PV17.agr, KGV-PV18.agr, KGV-PV19.agr, KGV-PV20.agr, KGV-PV21.agr, KGV-PV22.agr, KGV-PV23.agr, KGV-PV24.agr,
KGV-PV25.agr, KGV-PV26.agr, KGV-PŽ03.agr, KGV-RA01.agr, KGV-RA02.agr, KGV-RA03.agr, KGV-RA04.agr, KGV-RA05.
agr, KGV-RA06.agr, KGV-RA07.agr, KGV-RA08.agr, KGV-RA09.agr, KGV-RA10.agr, KGV-RA11.agr, KGV-RA12.agr, KGVRA13.agr, KGV-RA14.agr, KGV-RA15.agr, KGV-RA16.agr, KGV-RA17.agr, KGV-RA18.agr, KGV-RB01.agr, KGV-RB02.agr,
KGV-RB03.agr, KGV-RB04.agr, KGV-RB05.agr, KGV-RB06.agr, KGV-RB07.agr, KGV-RB08.agr, KGV-RB09.agr,
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KGV-RB10.agr, KGV-RB11.agr, KGV-RB12.agr, KGV-RB13.agr, KGV-SA01.zsr, KGV-SA02.agr, KGV-SA03.agr, KGV-SA04.agr,
KGV-SE01.zsr, KGV-SE02.agr, KGV-SE03.agr, KGV-SE04.agr, KGV-SE05.agr, KGV-SH02.agr, KGV-SH03.agr, KGV-SH04.
agr, KGV-SH05.agr, KGV-SH06.agr, KGV-SH07.agr, KGV-SH08.agr, KGV-SH09.agr, KGV-SH10.agr, KGV-SH11.agr, KGVSH12.agr, KGV-SH12.agr, KGV-SH13.agr, KGV-SH14.agr, KGV-SH15.agr, KGV-SH16.agr, KGV-SH17.agr, KGV-SH18.agr,
KGV-SL01.agr, KGV-SL02.agr, KGV-SL03.agr, KGV-SL04.agr, KGV-SL05.agr, KGV-SL06.agr, KGV-SL07.agr, KGV-SL08.agr,
KGV-ST03.agr, KGV-ST04.agr, KGV-ST05.agr, KGV-ST06.agr,KGV-ST07.agr, KGV-ST08.agr, KGV-ST09.agr, KGV-ST10.agr,
KGV-ST11.agr, KGV-ST12.agr, KGV-ST13.agr, KGV-ST14.agr, KGV-ST15.agr, KGV-ST16.agr, KGV-ST17.agr, KGV-ST18.agr,
KGV-ST19.agr, KGV-ŠM02.agr, KGV-ŠM03.agr, KGV-ŠM04.agr, KGV-ŠM05.agr, KGV-ŠM06.agr, KGV-ŠM07.agr, KGV-ŠM08.
agr, KGV-TV01.agr, KGV-TV02.agr, KGV-TV03.agr, KGV-TV04.agr, KGV-TV05.agr, KGV-TV06.agr, KGV-TV07.agr, KGV-TV08.
agr, KGV-TV09.agr, KGV-TV10.agr, KGV-VH01.agr, KGV-VH02.agr, KGV-VH03.agr, KGV-VH04.agr, KGV-VH05.agr, KGVVH06.agr, KGV-VH07.agr, KGV-VK02.agr, KGV-VK03.agr, KGV-VK04.agr, KGV-VK05.agr, KGV-VK06.agr, KGV-VK07.agr,
KGV-VL01.agr, KGV-VL02.agr, KGV-VL03.agr, KGV-VL04.agr, KGV-VL05.agr, KGV-VL06.agr, KGV-VL07.agr, KGV-VL08.agr,
KGV-VL09.agr, KGV-VL10.agr, KGV-VL11.agr, KGV-VL12.agr, KGV-VL13.agr, KGV-VL14.agr, KGV-VL15.agr, KGV-VL16.agr,
KGV-VL17.agr, KGV-VL18.agr, KGV-VL19.agr, KGV-VL20.agr, KGV-VP01.agr, KGV-VP02.agr, KGV-VP03.agr, KGV-VP04.agr,
KGV-VP05.agr, KGV-VP06.agr, KGV-VP07.agr, KGV-VP08.agr, KGV-VS02.agr, KGV-VS03.agr, KGV-VS04.agr, KGV-VS05.agr,
KGV-VS06.agr, KGV-VS07.agr, KGV-VS09.agr, KGV-VS10.agr, KGV-VS11.agr, KGV-VS12.agr, KGV-VS13.agr, KGV-VS14.agr,
KGV-VS15.agr, KGV-VS16.agr, KGV-VS17.agr, KGV-VV02.agr, KGV-VV03.agr, KGV-VV04.agr, KGV-VV05.agr, KGV-VV06.agr,
KGV-VV07.agr, KGV-VV08.agr, KGV-VV09.agr, KGV-VŽ01.agr, KGV-VŽ02.agr, KGV-VŽ03.agr, KGV-VŽ04.agr, KGV-ZA01.agr,
KGV-ZA02.agr, KGV-ZA03.agr, KGV-ZA04.agr, KGV-ZA05.agr, KGV-ZA06.agr, KGV-ZA07.agr, KGV-ZA08.agr, KGV-ZA09.agr,
KGV-ZA10.agr, KGV-ZA11.agr, KGV-ZA12.agr, KGV-ZA13.agr, KGV-ZA14.agr, KGV-ZL01.agr, KGV-ZL02.agr, KGV-ZL03.agr,
KGV-ZL04.agr, KGV-ZL05.agr, KGV-ŽU05.agr, KGV-ŽU06.agr, KGV-ŽU07.agr, KGV-ŽU08.agr, KGV-ŽU09.agr, KGV-ŽU10.agr,
KGV-ŽU11.agr, KGV-ŽU12.agr, KGV-ŽU13.agr, KGV-ŽU14.agr, KGV-ŽU15.agr, KGV-ŽU16.agr, KGV-ŽU17.agr, KGV-ŽU18.agr,
KGV-ŽU19.agr, KGV-ŽU20.agr, KGV-ŽU21.agr, KGV-ŽU22.agr, KGV-ŽU23.agr, KGV-ŽU24.agr, KGV-ŽU25.agr, KGV-ŽU26.agr,
KGV-ŽU27.agr, KGV-ŽU28.agr, KGV-ŽU29.agr, KGV-ŽV01.agr, KGV-ŽV02.agr, KGV-ŽV03.agr, KGV-ŽV04.agr, KGV-ŽV05.agr,
KGV-ŽV06.agr, KGV-ŽV07.agr, KGV-ŽV08.agr, KGV-ŽV09.agr, KGV-ŽV10.agr, KGV-ŽV11.agr, KGV-ŽV12.agr, KGV-ŽV13.agr,
KGV-ŽV14.agr, KGV-ŽV15.agr, KGV-ŽV16.agr, KGV-ŽV17.agr, KGV-ŽV18.agr, KGV-ŽV19.agr, KGV-ŽV20.agr, KGV-ŽV21.agr,
KGV-ŽV22.agr, KGV-ŽV23.agr, KGV-ŽV24.agr, KGV-ŽV25.agr, KGV-ŽV26.agr, KGV-ŽV27.agr, KGV-ŽV28.agr, KGV-ŽV29.agr,
KGV-ŽV30.agr, KGV-ŽV31.agr, KGV-ŽV32.agr, KGV-ŽV33.agr, KGV-ŽV34.agr, KGV-ŽV35.agr, KGV-ŽV36.agr

