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Priloga 2:
Podrobnejši PIP za posamezna območja EUP in PIP na območjih predvidenih OPPN
Ime naselja

Oznaka
EUP

Način
urejanja

Namenska raba
prostora / PIP glede na
namensko rabo
prostora (priloga 1)

JU-1

PIP

SK, PC, K2

JU-2

PIP

SK, SS, PC,K1

JU-3

PIP

BT, PC

JU-4

PIP

BT, K1, K2, G

JUVANJE

Podrobnejši PIP/
veljavni IPA/
PIP na območjih predvidenih OPPN

- predvidi se zgostitev obstoječe strukture naselja z zapolnjevanjem, zaokroževanjem in
prenovo ter z manjšimi širitvami, ohranja se gručasta zasnova naselja
- novogradnje in prenove naj v čim večji meri upoštevajo značilnosti avtohtonega stavbarstva
z namenom varovanja in vzpostavljanja kakovostnih ambientov pokrajine in ohranjanja
avtohtonih oblik poselitve
Omilitveni ukrepi:
- urejanje objektov (rekonstrukcije, dograditve) in okolice objektov se načrtuje na način, da za
njihovo varnost ne bo potrebno izvesti kakršnih koli ureditev na brežini ali v strugi Savinje
- okolica morebitnih predvidenih objektov naj se ureja z zasaditvijo avtohtonega drevja in
grmovnic
- obvodna vegetacija se v celoti ohrani
- morebitne nastale gradbene odpadke in odvečni izkopni material se deponira na zato
urejenem odlagališču stran od struge in obvodnega pasu
- urejanje objektov in okolice objektov se načrtuje na način, da za njihovo varnost ne bo
potrebno izvesti kakršnih koli ureditev na brežini ali v strugi Savinje
- morfologija brežine in dna struge Savinje se ne spreminja z izgradnjo dostopov do vode
- ohranja se obcestna, podolžna zasnova naselja
- predvidi se zgostitev obstoječe strukture naselja z zapolnjevanjem, zaokroževanjem in
prenovo ter z manjšimi širitvami zaselka na severu
- na opredeljenem območju za potrebe turizma se predvidi gradnja manjših počitniških
nastanitvenih objektov in ureditev kampa
- oblikovanje objektov mora spoštovati urbanistično zazidalno in arhitekturno kontinuiteto
širšega območja, uporaba tradicionalnih materialov, uredijo se zunanje zelene površine,
rekreacijske in površine za oddih s spremljajočimi elementi opreme, zunanje ureditve se
urejajo skladno z značilnimi elementi kulturne krajine
- varstveni režimi: naravna vrednota Gračnica - vodotok, IDŠT 5510, del
- zasnova predvideva ureditev vstopnega dela z dovozno cesto in preureditev obstoječih
objektov za turistične namene in ureditev nastanitvenih hišic
- s preureditvijo obstoječih objektov za namene turizma se minimalno uredijo peš dostopi ali
terase okrog objektov. Umestitev nastanitvenih hišic v gozdu se prilagodi in ohranja
obstoječa drevesa v gozdu
- ohranja se razmerje med poraslimi in travnatimi površinami. Prehod med urejenimi
površinami in naravnim okoljem se izvede čim bolj naravno, višinske premostitve se izvedejo
v obliki zatravljenih brežin, prehodi v okoliški teren so postopni, brez ustvarjenih ostrih barier
- del ureditvenega območja izven gozdnih zemljišč se nahaja na robu gozda, pri čemer je
potrebno upoštevati oddaljenost objektov od gozdnega roba za eno sestojno oziroma
drevesno višino, najmanj pa 10 m
- del ureditvenega območja se nahaja v gozdu, pri čemer je potrebno ohranjati čim večji delež
gozda oziroma posamičnih dreves. V strmino proti jarku se z namenom preprečitve
erozijskih procesov sečnja drevja zaradi gradnje objektov ne izvaja
- izdelana je Strokovna podlaga ureditve turističnega območja 'Juvanje' na Ljubnem (izdelal
IUP d.o.o., št. projekta 308/15, marec 2015), upoštevajo se ureditve iz le te
Upoštevajo se smernice pristojnega Zavoda za varstvo narave:
- obrežni pas reke Savinje znotraj meja naravne vrednote (NV Savinja s pritoki) se ohranja v
svoji celovitosti, naravni sestavi in geomorfološki zgradbi. Ureditve in dejavnosti na območju
ne smejo ogroziti ali preprečiti naravnih procesov v reki in zmanjšati poplavnih površin
(prodni nanosi, premeščanje materiala, ustvarjanje zajed, poraščenost brežin itd.)
- trajnih objektov in ureditev se ne gradi v varovalnem pasu vodotoka (območje NV). Uporaba
betona v tem pasu ni dovoljena. Začasni in trajni objekti naj se načrtujejo v takšni
oddaljenosti od reke, da za njihovo poplavno varnost ne bo potrebno izvesti zaščitnih
ukrepov ali kakršnihkoli posegov na brežini ali v strugi (utrjevanje brežin, nasipi, oporni
zidovi ipd.)
- utrjevanje brežin ali regulacija reke na območju se ne izvaja. Obrežni pas se ohranja v
naravnem stanju
- ohranja se obvodna vegetacija ob Savinji in na pritokih, njena zveznost in naravna vrstna
sestava. Obrežne drevnine se ne odstranjuje ali poškoduje
- paša v območju NV Savinja se ne izvaja, pašno ograjo je treba postaviti izven območja
naravne vrednote
- v vplivnem območju NV Savinja naj se ohranja obstoječe razmerje med gozdom in odprtimi
površinami. Gozd mora ohraniti svoje ekološke značilnosti in sklenjeno površino. Gozda naj
se ne krči, ohranjajo naj se skupine drevja, posamično drevje in omejki
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- pri izvajanju gradbenih del na celotnem ureditvenem območju naj se večja drevesa fizično
zaščitijo pred poškodbami
- v območju NV Savinja se ne spreminja geomorfoloških, reliefnih razmer z nasipavanjem,
izkopi, utrjevanjem terena, odstranjevanjem ali premeščanjem skal ipd. Možne so manjše
utrditve poti z naravnimi materiali (sekanci, prod, pesek, mivka)
- na celotnem ureditvenem območju se ohranjajo osnovne reliefne značilnosti. Morebitno
spreminjanje morfologije površja z zasipavanjem ali odstranjevanjem zemlje naj se izvaja v
čim manjšem obsegu
- višinske premostitve ob objektih naj se primarno izvedejo v obliki zatravljenih brežin ali
premostitev z lesenimi okroglicami in suhozidi. Prehodi v okoliški teren naj bodo postopni,
brez ustvarjanja ostrih barier. Betonskih opornih zidov naj se ne gradi
- športne, igralne in druge podobne površine naj bodo omejene na obstoječe jase in druga
odprta zemljišča. Teh površin se ne utrjuje z betonom ali asfaltom
- kurišča naj bodo omejena na za ta namen urejene lokacije. Zaradi kurjenja ne sme priti do
poškodb drevja na območju
- žičnih vodov in drugih napeljav se ne namešča na drevje
- pomožne ureditve, napisi, table ipd. ne smejo poškodovati drevja (pritrjevanje z vijaki ipd.).
Vej se ne trga, lomi
- preprečiti je treba vnos odpadnih voda, kemikalij in drugih odpadkov v reko (zabojniki za
smeti morajo biti izven dosega poplavnih vod ipd). Servisni objekti in območje za turizem
morajo biti priključeni na kanalizacijski sistem oz. na čistilno napravo
- območja naj se ne ograjuje z žično ali mrežno kovinsko ograjo. Omogočen mora biti prost
prehod do obrežja Savinje
- na ureditveno območje naj se ne vnaša tujerodnih in drugih, rastiščnim pogojem
neprilagojenih rastlinskih vrst
- osvetljevanje širšega območja naj se ne izvaja. Osvetljevanje objektov naj bo časovno in
prostorsko omejeno na najmanjšo mero (časovno stikalo, vklop na senzorje ipd.)
- pri gradnji objektov in druge ureditve znotraj območja naj se uporabi avtohton material oz.
material lokalnega izvora (prodniki, les, sekanci, pesek) v naravnih tonih. Na območje naj se
ne vnaša tipska urbana oprema iz umetnih materialov (plastična oprema, betonski elementi,
kovinske ograje, kontejnerji ipd.). Oblikovanje objektov in opreme naj upošteva kvalitete
tradicionalnega stavbarstva in značilnosti alpske krajine
- odvečne zemlje, gradbenega materiala in odpadkov se ne odlaga na območje naravne
vrednote. Viške izkopanega materiala se odpelje na urejeno deponijo
- gradbena dela in hrupnejše dejavnosti v kampu naj se ne izvajajo v spomladanskem času, ki
je najbolj občutljivo obdobje razmnoževanja ptic in razvoja vegetacije (od 1.3. do 1.6.)

JU-5

PIP

E

- posegi ne smejo okrniti ali razvrednotiti geomorfoloških, biotskih in vizualnih kvalitet območja
Omilitveni ukrepi:
- v obrežno zarast ni dovoljeno posegati. Obrežni pas se ohranja v naravnem stanju
- okolica morebitnih predvidenih objektov naj se ureja z zasaditvijo avtohtonega drevja in
grmovnic
- odlaganje kakršnega koli gradbenega in ostalega materiala v strugo in na bregove Savinje
se ne izvaja
- na celotno območje naj se ne vnaša tujerodnih in drugih rastiščnim pogojem neprilagojenih
rastlinskih vrst
- z rampo je treba preprečiti prevoz do obrežja reke Savinje. Na območju NV Savinja se ne
ureja površin za parkiranje
- ohranjati je potrebno morfologijo reke in njenih brežin. Obrežni pas reke Savinje znotraj meja
naravne vrednote (NV Savinja) se ohranja v svoji celovitosti, naravni sestavi in
geomorfološki zgradbi. Ureditve in dejavnosti na območju ne smejo ogroziti ali preprečiti
naravnih procesov v reki in zmanjšati poplavnih površin (prodni nanosi, premeščanje
materiala, ustvarjanje zajed, poraščanje brežin itd.)
- območje naj se ne ograjuje z žično ali mrežno ograjo
- ni podrobnejših PIP
Omilitveni ukrepi:
- upoštevajo se varstvene usmeritve, ki so bile podane v nar. smernicah za pripravo
koncesijskega akta za proizvodnjo električne energije na vodotoku Savinja - Jermanova
struga, št. 1-III-303/2-O-09/MT, z dne 28. 07. 2009
- odvzem vode iz Savinje je pogojen z izgradnjo oziroma obnovitvijo jezu na Savinji, ki se
izvede v enakih dimenzijah nekoč obstoječega jezu
- jez se zgradi na mestu nekoč obstoječega jezu oziroma z maksimalnim odmikom 50 metrov
dolvodno na Savinji
- pri gradnji jezu, se vsaj na eni tretjini širine jezu, izvede funkcionalni prehod za vodne
organizme
- v obdobju petih let po izgradnji jezu se spremlja prehodnost jezu za vodne organizme.
Poročilo o izvedenem monitoringu funkcionalnosti prehoda se letno pošilja na ZRSVN OE
Celje, pri čemer se predvidi ustrezne prilagoditve prehoda glede na ugotovitve monitoringa
- odvzem (zajem) vode iz vodotoka Savinje je na koti obnovljenega jezu. Za povečanje
odvzema vode iz Savinje, določitev količin in dinamike, se izvedejo raziskave za določitev
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ekološko sprejemljivega pretoka (Qes). Pri določitvi Qes je potrebno upoštevati kumulativni
vpliv vseh drugih odvzemov (namakanje, ribogojstvo) vode na vodotoku Savinja in pritokih
- obnova oz. gradnja dovodnega in odvodnega kanala se naj čim bolj približa še obstoječi
Jermanovi strugi
- širina in globina kanala, dovodnega in odvodnega, naj upošteva ekološko sprejemljiv pretok.
Širina kanala naj ne presega 7 metrov. Stik odvodnega kanala in vodotoka Savinje se izvede
s kamnometom v suho, s poglobljenimi Algami, na sonaraven način in z uporabo živih
gradiv. Izpust vode iz kanala se predvidi, skladno s podano pobudo, na koti 396 m.n.
določeno s koordinato Y= 489055, X= 132440
- lokacija strojnice se predvidi na mestu obstoječega stavbišča oziroma se mu maksimalno
približa
- ureditev brežin se izvede samo na mestu jezu, odvzemnega kanala in izpusta v vodotok
Savinjo
- ureditve vseh brežin se izvedejo na sonaraven način
- posegov in ureditve leve brežine vodotoka Savinje, od mesta odvzema vode in izpusta v
Savinjo, se ne izvaja
- posegi in ureditve desne brežine vodotoka Savinje, od jezu dolvodno, se ne izvajajo. S tem
se prepreči naslajanje erozijskih mest
- v vegetacijo izven predvidenih posegov in ureditev, se ne posega
- za gradbena dela se uporabljajo obstoječe poti do vodotoka. Novih poti se ne izdeluje.
Uporabljajo se manjši gradbeni stroji
- dela se izvajajo izključno podnevi in v suhem vremenu, da se zmanjša možnost izpiranja in s
tem onesnaženja vodotoka Savinje
- čiščenje gradbenih strojev in drugih orodij se ne izvaja na območju naravne vrednote in
vplivnem območju vodotoka Savinja
- gradbišča se ponoči ne osvetljuje, razen zagotovitve varnosti in varovanja premičnin (delovni
stroji, gradbeni material, začasni kontejnerji). Deponiranje kakršnegakoli materiala v strugo
Savinje ali na brežini Savinje, se ne izvaja
- po izvedbi, se na brežini ali v njuno neposredno bližino, ne namešča stalnih in začasnih
objektov namenjenih drugim dejavnostim. Objekta se ne ograjuje

LJUBNO OB
SAVINJI

- omilitveni ukrepi so lahko tudi drugačni, če so za drugačne omilitvene ukrepe pridobljena
soglasja tangiranih nosilcev urejanja prostora
- dopustna gradnja rastlinjakov in gospodarskega objekta manjših dimenzij

JU-6

PIP

K1

JU-7

PIP

A, K1

LJ-1

PIP

SS

LJ-2

PIP

SS

LJ-3

PIP

SK

LJ-4

PIP

SS

LJU-1

UN

CU, CD, PC, ZD

- urejanje skladno z veljavnim IPA - Odlok o ureditvenem načrtu Ljubno ob Savinji (Uradni list
RS, št. 69/94, 72/00, Uradno glasilo ZSO, št. 4/02, Uradni list RS, št. 117/04)
- varstveni režimi: območje naselbinske stavbne dediščine, ESD 4450
- na območju varovanj kulturne dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in
soglasje pristojne enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine

LJU-2

PIP

SK, CU, ZD, BT, PC, VC,
G, K2, K1

LJU-3

PIP

SS, SK, BC, PC, K1

- na območju velike in srednje poplavne nevarnosti so dovoljeni le posegi kot jih določata
Priloga 1 in 2 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. Prav
tako je pri posegih v priobalno zemljišče vodotoka Ljubnica treba upoštevati določbe Zakona
o vodah

- ureditev šotorišča
- spremljajoči objekti za potrebe kampa-šotorišča se umestijo v okviru obstoječega stavbnega
zemljišča (A)
- ni podrobnejših PIP
Omilitveni ukrepi:
- okolica morebitnih predvidenih objektov naj se ureja z zasaditvijo avtohtonega drevja in
grmovnic
- odlaganje kakršnega koli gradbenega in ostalega materiala v strugo in na bregove Savinje
se ne izvaja
- ni podrobnejših PIP
Omilitveni ukrepi:
- na območju varovanj kulturne dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in
soglasje pristojne enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine
- ni podrobnejših PIP
Omilitveni ukrepi:
- na območju varovanj kulturne dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in
soglasje pristojne enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine
ni podrobnejših PIP

- na stavbnih zemljiščih so dopustne novogradnje, prizidave, nadzidave v okviru gabaritov
obstoječega objekta in novi objekti kot zapolnitev prostih površin
- oblikovanje objektov mora spoštovati urbanistično zazidalno in arhitekturno kontinuiteto
širšega območja, uporaba tradicionalnih materialov
3

Stran

8572 /

Št.

70 / 29. 11. 2019

LJU-4

PIP

SK,SS, ZD, PC

LJU-5

OPPNp

BT, ZD

LJU-6

PIP

PC, VC, K1, G

LJU-7

PIP

IG, O, PC, ZD

LJU-8

LN

IG, PC
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- oblikovanje objektov mora spoštovati urbanistično zazidalno in arhitekturno kontinuiteto
širšega območja, uporaba tradicionalnih materialov
- za območje se predvidi izdelava OPPNp
- dopusti se začasna raba prostora za skladiščenje lesa ob predhodnem soglasju občinskega
upravnega organa
Usmeritve za izdelavo OPPN
- pri izdelavi OPPN se upošteva izdelana strokovna podlaga Strokovna podlaga za ureditev
Glamping kampa v Ljubnem, izdelal RC PLANIRANJE d.o.o. Celje, št. proj. 746/14
- območje obsega stavbna zemljišča za potrebe turizma (BT) in drugih zelenih površin ob
Savinji (ZD)
- na opredeljenem območju za potrebe turizma se predvidi gradnja manjših počitniških
nastanitvenih objektov za potrebe kampa in drugih nastanitev, objekti naj bodo oblikovani
sodobno z uporabo naravnih materialov (les)
- na opredeljenih drugih zelenih površinah se ob upoštevanju varstvenih režimov razredov
poplavne nevarnosti predvidijo območja za šotore, šotorišča in športne površine
- možnost umestitev »Batlnove struge« ob predhodno izdelani vodnogospodarski študiji
- vsi posegi v 15 m priobalno zemljišče vodotoka Savinja so prepovedani, razen za izjeme, kot
jih določa 37. člen ZV-1. Ne glede na to, da je za to območje predviden OPPNp, posegi in
umeščanja v razred majhne, srednje in visoke poplavne nevarnosti niso dovoljeni.
Omilitveni ukrepi:
- okolica morebitnih predvidenih objektov naj se ureja z zasaditvijo avtohtonega drevja in
grmovnic
- odlaganje kakršnega koli gradbenega in ostalega materiala v strugo in na bregove Savinje
se ne izvaja
- v obrežno zarast ni dovoljeno posegati. Obrežni pas se ohranja v naravnem stanju.
- okolica morebitnih predvidenih objektov naj se ureja z zasaditvijo avtohtonega drevja in
grmovnic
- odlaganje kakršnega koli gradbenega in ostalega materiala v strugo in na bregove Savinje
se ne izvaja
- na celotno območje naj se ne vnaša tujerodnih in drugih rastiščnim pogojem neprilagojenih
rastlinskih vrst
- ni podrobnejših PIP
- poenoteno oblikovanje objektov na celotnem območju
- zagotovi se ustrezne odmike od lokalne ceste na jugu in od objektov centralnih dejavnosti na
zahodu
- v čim večji meri se ohrani obstoječa obvodna vegetacija, nove grmovnice in drevesa morajo
biti avtohtona in okolju primerna
- urejanje skladno z veljavnim IPA - Odlok o lokacijskem načrtu IPC Loke (Uradni list RS, št.
117/05, 43/2015, 76/15-popravek, 40/16, 52/16-obvezna razlaga, 62/17)
- za razširitev območja urejanja se izdela OPPN
Omilitveni ukrepi:
- za zagotavljanje ustrezne pretočnosti v največji možni meri naj se izvede profil potoka v
naslednjih dimenzijah po odsekih od spodaj navzgor:
- odsek struge od km 0.0+15 (prepust pred iztokom v Savinjo) do 0.2+22 (prepust na
dostopni cesti do kmetijskih površin) Padec: I = 0.35%, Višina profila: H = 2.1 m, Širina
dna: B =1.5 m, Nagib brežine: 1:1.5 (Ukrep 1)
- odsek struge od 0.2+37 (prepust na dostopni cesti do kmetijskih površin) do 0.3+38
Padec: I = 0.35%, Višina profila: H = 2,1-2,8 m, Širina dna: B =1,5 m, Nagib brežine:
1:1,5 (Ukrep 2)
- odsek struge od 0.3+54 (prepust na dostopni cesti v cono) do 0.5+59 Padec: I = 0.35%,
Višina profila: H = 2,1-2,8 m, Širina dna: B =1,5 m, Nagib brežine: 1:1,5 (Ukrep 3)
- odsek struge od 0.5+59 do 0.6+97, Padec: I = 0.35%, Višina profila: H = 0,5 m, Širina
dna: B =1,5 m, Nagib brežine: 1:1,5 (Ukrep 4)
- odsek struge od 0.6+97 do 0.7+78, Padec: I = 0.80%, Višina profila: H = 0,8 m, Širina
dna: B =1,5 m, Nagib brežine: 1:1,5 (Ukrep 5)
- struga naj se izvede torej s poglobitvijo ca 1.0 m kot trapezni profil z morebitnim
zavarovanjem pete brežine z lomljencem v suho. Širina struge v dnu naj znaša B = 1.50 m.
Brežine se izvedejo v naklonu 1:1.5 in zatravijo. Na nekaterih delih bo potrebno izkopan
material uporabiti kot nasip ob potoku. Padec naj se stabilizira s prečnimi lesenimi talnimi
pragovi iz lesenih oblic in pilotov. Pri profilu 0,6+97 naj se izvede prag v višini 1 m. Zaradi
razmeroma majhnih padcev ni potrebno zavarovanje nivelete na prekratkih razdaljah.
Pragovi naj se izvedejo na medsebojnih razdaljah 20– 30 m (odvisno od odseka). Prehodi
(prepusti) preko potoka na gorvodnem delu naj se izvedejo kot lesene brvi oz. lahki mostički
nad predvidenim profilom potoka. V primeru izvedbe mostičkov bo v zgornjem predelu
zadoščala varnostna višina ca 20 cm, kar predstavlja vsaj 20% višine pretočnega prereza.
Trasa potoka naj se bodisi izvede po obstoječi trasi z izjemo spodnjega dela (dolvodno od
prepusta do kmet. površin), kjer je po željah občine in investitorjev smiselna izvedba struge
pod ježo (vzhodno brežino). S tako izvedbo se zaradi krajšega poteka struge pridobi
dodatno možnost povečanja padca nivelete
4
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- prepusti fi140 cm na dostopnih cestah v IPC Loke ter pred iztokom v Savinjo se zamenjajo s
prepusti minimalno premera Φ160cm ali ekvivalentnimi škatlastimi prepusti. Niveleta dna
potoka se na iztočnem delu (prepust) izvede ca 1.00 m nižje, kar omogoči izvedbo padcev,
predvidenih v zgornjem odstavku in omogoči zatekanje Savinje pri višjih vodostajih nazaj v
strugo in razlivanje Savinje pri Q100 predvidenem razlivnem območju, navedenem v
nadaljevanju. Iztočni prepust se izvede tudi 6 + 8 m bolj vzhodno (dolvodno glede na tok
Savinje). Prepust na dostopni poti do kmetijskih površin se niveletno izvede ca 1.25 m nižje
od obstoječega prepusta, lokacija se ohrani
- prepust na dostopni cesti v ind. cono se niveletno izvede ca 1.0 m nižje, lokacijsko se ne
spreminja. Ob izvedbi novih prepustov je nujna ureditev zveznih vtokov in iztokov, kar bo
bistveno zmanjšalo zajeze gorvodno od prepustov
- ukrep 6 zagotavlja poplavno varnost obstoječih in predvidenih objektov v ind. coni pred
visokimi vodami, ki so višje od Q100 (35 cm varnostnega nadvišanje nad koto Q100). To
varnostno nadvišanje je bilo določeno na podlagi hidravličnega modeliranja in zagotavlja, da
se poplavne razmere ob Savinji pri Q500 gor in dol vodno bistveno ne spremenijo. Poleg
tega obstoječi nasip na lokaciji nadvišanja ni zvezno poravnan z dolvodnim delom. Potrebno
je nadvišanje obstoječega nasipa na desni brežini Savinje v dolžini ca L = 150 m. Potreben
dvig nasipa po stacionažah je podan kot sledi:
- kote potrebne višine nasipa:
- stac. 4500 - 405.90 n.m.v.
- stac. 4550 – 406.20 n.m.v.
- stac. 4600 - 406.25 n.m.v.
- stac. 4650 - 406.40 n.m.v.
- predvidi se nasip s širino krone 3.00 – 4.00 m. Nasip se izvede z ustrezno skomprimiranim
materialom, uvaljanim v plasteh. V nadaljevanju izdelave projektne dokumentacije naj se
obdela tudi ustrezno tesnjenje nasipa (glineni vložek, folija,..) in zavarovanje čelne strani
pred erozijo (intenzivna zartavitev, protierozijska zavarovanja,..). Predlaga se naklon stranic
nasipa maksimalno 1:1.5
- ukrep 7 zagotavlja izničenje vpliva povečanega odtoka visokih voda nad Q100 oz.
zmanjšanja volumna retencijskih površin zaradi izvedbe regulacije desnega pritoka. Z
ukrepom se omogoči nadomestitev volumna, ki ga ob preplavitvi visokih voda omogoča
predvidena površina LN določena v predhodni študiji. Volumen retencijskih površin znaša ca
6000 m3. Predlaga se nadomestitev volumna kapacitete ca 6000 m3. Predvidi se
denivelacijo terena za ca 1 m ob strugi potoka na območju LN med stacionažo 0,3+40 in
0,5+59 m. Teren se zniža na koto 403,0 n.m.v., kar omogoča tudi razlivanje Savinje v globini
0,5 m pri Q100. Drugo razlivno polje se zagotovi ob strugi med stacinožama 0,5+83 in
0,6+69 m s koto terena na 403,5 n.m.v., ki omogoča razlivanje potoka pri Q100 in Q500. Pri
Q10 se vode potoka in Savinje ne razlivajo po območju
- ker se na območju nahajajo kmetijske površine oz. travniki naj se predvidi odriv humusne
plasti (orne zemlje), odstranitev materiala in planiranje humusne plasti. Robove denivelacije
naj se izvede v maksimalnem naklonu 1:5
- ukrep 9 zagotavlja večjo poplavno varnost z lokacijskim načrtom predvidenih objektov, kar
predstavlja dvig terena. Vsi dvigi terena naj se izvajajo z nasipavanjem in utrjevanjem
geomehansko ustreznega materiala. Pri tem je potrebno posebno pozornost posvetiti vrsti
materiala in občutljivosti na izpiranje manjših frakcij v primeru dviga gladin podtalnice na
območju
- z uporabo kvalitetnega materiala in strokovne vgradnje se zagotavlja stabilnost nasipanih
delov in preprečuje morebitno posedanje objektov. Predvidena območja urejanja iz LN naj
se izvedejo minimalno na naslednjih kotah, ki predstavljajo Q100 + varnostna višina 0.50 m:
- območje urejanja a2 naj se izvede najmanj na koti 404.00 n.m.v.
- območje urejanja b naj se izvede najmanj na koti 404.80 n.m.v.
- območje urejanja c2 naj se izvede najmanj na koti 405.10 n.m.v.
- območje urejanja c1 naj se izvede najmanj na koti 405.10– 405.80 n.m.v. (zvezno V-Z)
- območje urejanja d naj se izvede najmanj na koti 405.80 n.m.v., okoliška cesta c naj se
izvede na koti 405.30 oz. glede na okoliške površine na taki koti, ki bo omogočala
odtekanje ekstremnih poplavnih voda, ki bi prelile območje v primeru nepričakovanih
dogodkov (poškodbe nasipa, prekomerno zasutje struge Savinje in dvig gladin,
preprečeno odtekanje visokih voda potoka zaradi nanosa plavja,…). Ob predvidenih
najnižjih kotah je potrebno zagotoviti nemoteno odtekanje poplavnih voda (tudi v primeru
katastrofalnega dogodka). Predvsem je nujno izvesti padce manipulativnih površin tako,
da bodo morebitne ekstremne poplavne vode odtekle v strugo potoka. V primeru dviga
dovoza v ind. cono naj se predvidi tudi inundacijske prepuste za odtekanje morebitnih
visokih voda, ki bi se zadrževale na območju južno od ceste. Vse morebitne iztoke
meteornih voda, ki bodo odvedene v Savinjo naj se izvaja z uporabo protipovratnih
loput, da bo ob višjih vodostajih onemogočeno zatekanje v povratni smeri. Predvsem naj
se meteorne vode zadržuje na območju LN z izgradnjo zadrževalnikov meteorne vode
za zmanjšanje hipnega odtoka. Iztoke iz zadrževalnikov naj se predvidi s protipovratnimi
loputami
LJU-9

PIP

CD, SS, SK, ZD, PC

- na opredeljenih površinah ZD je možna umestitev manjših parkirnih površin oziroma
počivališča, ohranjajo se zelene površine
- na parc. št. 1288/3 in 908/2 k.o. Savina je obstoječa žaga, na kateri se dopusti obnovitev
turbine za MHE ali izgradnja ob izdelani vodnogospodarski študiji
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PIP

SS, CD, ZD, PC, K2, G
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PIP

BC, PC, G
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Omilitveni ukrepi:
- okolica morebitnih predvidenih objektov naj se ureja z zasaditvijo avtohtonega drevja in
grmovnic
- odlaganje kakršnega koli gradbenega in ostalega materiala v strugo in na bregove Savinje
se ne izvaja
- ni podrobnejših PIP
- ni podrobnejših PIP
- območje obsega površine namenjene športu, rekreaciji in izobraževanju - skakalnica Savina
- umeščanje objektov in naprav za potrebe skakalnic s pripadajočimi funkcionalnimi in
infrastrukturnimi objekti, športnimi površinami ter počivališči za avtodome

LJU-12

PIP

SK, PC, K2, K1

LJU-13

PIP

K2, K1

LJU-14

PIP

SS, SK, PC K1, G

LJU-15

UN

BT, SK, ZS, PC, VC, K1,
G

- v primeru ureditve območja pod skakalnico (južni del EUP), občinski upravni organ,
pristojen za prostor, presodi o potrebnosti izdelave strokovne podlage za celotno območje
- ni podrobnejših PIP
- možna je umestitev žičniških naprav za potrebe smučišča s pripadajočimi funkcionalnimi in
infrastrukturnimi objekti in smučišče
- ni podrobnejših PIP
Omilitveni ukrepi:
- gradnja objektov (rekonstrukcije, dograditve) in okolice objektov se načrtuje na način, da za
njihovo varnost ne bo potrebno izvesti kakršnih koli ureditev na brežini ali v strugi Savinje
- urejanje skladno z veljavnim IPA - Odlok o ureditvenem načrtu turistično-rekreacijske cone
"Vrbje" na Ljubnem ob Savinji (Uradni list SRS, št. 27/90, Uradni list RS, št. 3/92, 47/94)
Usmeritve za izdelavo OPPN:
- pri naslednji spremembi prostorskega akta se upošteva meja območja EUP LJU-15 in
izdela OPPN
- predvidi se gradnja športnih površin, možnost umeščanja prostora za kamp v sonaravni
izvedbi na območju gozda
- v območju namenske rabe gozd (G) med reko Savinjo in Kolenčevo strugo se predvidi
ureditev šotorišča. Ohrani se obstoječa dovozna pot do športnih igrišč južno ob gozdu
- na namenski rabi površine za oddih, rekreacijo in šport (ZS) se dopusti:
stavbe za šport in rekreacijo-pomožne stavbe na športnih igriščih (javne
sanitarije, slačilnice, prostori za športne rekvizite)
športna igrišča-igrišča na prostem, bazenska kopališča na prostem
drugi gradbeno inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas – otroška in
druga javna igrišč, javni vrtovi in parki, naravna kopališča
urbana oprema
samostojna parkirišča za osebna vozila
drugi gradbeno inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas - kampi,
počivališča za avtodome
stavbe za rejo živali – stavbe ribogojnic
drugi kmetijski gradbeni inženirski objekti - ribogojnice
stavbe za kulturo in razvedrilo – glasbeni paviljon
muzeji – muzeji, galerije, informacijska središča
kulturna dediščina, ki se ne uporablja v druge namene – spominska,
umetniška in podobna obeležja, izvedena kot stavbe, druge stavbe v
dediščinsko prezentacijske namene, ki se ne uporablja v druge namene
OPPN predvidi dopustno rabo stavb
- na namenski rabi površine za turizem (BT) se dopusti:
gostilne, restavracije in točilnice – samostojni prehrambni obrati namenjeni za
strežbo hrane in pijače
hotelske in podobne stavbe za kratkotrajno namestitev – penzioni, gostišča in
podobne stavbe
- na namenski rabi površine podeželjskega naselja (SK) se dopusti:
druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev – stavbe v kampih
- na namenski rab celinske vode (VC) se dopusti:
jezovi, vodne pregrade in drugi vodni objekti – jezovi, pragovi, drče, pregrade,
objekti za zaščito rečnih in morskih bregov in ureditev strug, nasipi in podobni
objekti za zaščito pred poplavami
- spremljajoči objekti za potrebe kampa se uredijo v okviru obstoječih stavbnih zemljišč
Omilitveni ukrepi:
- ureditve povezane z delovanjem kampa/šotorišča morajo biti urejene izven meje NS.
- vsa infrastruktura potrebna za delovanje kampa/šotorišča (recepcija, sanitarije, parkirišče,
površine za odlaganje odpadkov, manipulativne površine) naj se uredi v sklopu obstoječih
objektov
- za ureditev in gradnjo območja naj se uporabi avtohton material oz. material lokalnega
izvora (prodniki, les, sekanci, pesek) v naravnih barvnih tonih. Na območje naj se ne vnaša
tipska urbana oprema iz umetnih materialov (plastična oprema, betonski elementi, kovinske
ograje, kontejnerji ipd.). Oblikovanje objektov in opreme naj upošteva kvalitete
tradicionalnega stavbarstva in značilnosti alpske krajine
- odvečne zemlje, gradbenega materiala in odpadkov se ne odlaga na območje naravne
vrednote
6
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- viške izkopanega materiala se odpelje na urejeno deponijo
- gradbena dela in hrupnejše dejavnosti v kampu naj se ne izvajajo v spomladanskem času, ki
je najbolj občutljivo obdobje razmnoževanja ptic in razvoja vegetacije (od 1.3. do 1.6.)
- pri izvajanju gradbenih del na celotnem ureditvenem območju naj se večja drevesa fizično
zaščitijo pred poškodbami
- z rampo je treba preprečiti prevoz do obrežja reke Savinje. Na območju NV Savinja se ne
ureja površin za parkiranje
- žičnih vodov in drugih napeljav se ne namešča na drevje
- pomožne ureditve, napisi, table ipd. ne smejo poškodovati drevja (pritrjevanje z vijaki ipd.).
Vej se ne trga, lomi
- kurišča naj bodo prednostno omejena na za ta namen urejene lokacije. Zaradi kurjenja ne
sme priti do poškodb drevnine na območju
- v obrežno zarast ni dovoljeno posegati. Obrežni pas se ohranja v naravnem stanju. Dostop
do reke naj se uredi v obliki stez, brez odstranjevanja dreves
- ohranjati je potrebno morfologijo reke in njenih brežin. Obrežni pas reke Savinje znotraj meja
naravne vrednote (NV Savinja) se ohranja v svoji celovitosti, naravni sestavi in
geomorfološki zgradbi. Ureditve in dejavnosti na območju ne smejo ogroziti ali preprečiti
naravnih procesov v reki in zmanjšati poplavnih površin (prodni nanosi, premeščanje
materiala, ustvarjanje zajed, poraščanje brežin itd.)
- območje naj se ne ograjuje z žično ali mrežno ograjo
- na celotno območje naj se ne vnaša tujerodnih in drugih rastiščnim pogojem neprilagojenih
rastlinskih vrst
- okolica morebitnih predvidenih objektov naj se ureja z zasaditvijo avtohtonega drevja in
grmovnic
- odlaganje kakršnega koli gradbenega in ostalega materiala v strugo in na bregove Savinje
se ne izvaja
- na območju je predvidena preureditev obstoječega objekta (Kolenčeva žaga/mlin) v
turistične namene - uredi se recepcija, sanitarije in lahko tudi gostinski prostori. Severno od
objekta se uredi dovoz in parkirna mesta za osebna vozila. Po zahodni in južni strani
obstoječega objekta se v sonaravni, utrjeni travnati obliki uredi dovoz in parkirne površine za
avtodome. Vse ureditve se načrtujejo na stavbnem zemljišču.
- izdelana je Strokovna ureditve območja za turizem ob Savinji in za območje obstoječe
kmetije (izdelal IUP d.o.o., št. projekta 311/15, april 2015).
Upoštevajo se smernice pristojnega Zavoda za varstvo narave:
obrežni pas reke Savinje znotraj meja naravne vrednote (NV Savinja) se ohranja v svoji
celovitosti, naravni sestavi in geomorfološki zgradbi. Ureditve in dejavnosti na območju ne
smejo ogroziti ali preprečiti naravnih procesov v reki in zmanjšati poplavnih površin
(prodni nanosi, premeščanje materiala, ustvarjanje zajed, poraščanje brežin itd.)
trajnih objektov in ureditev se ne gradi v varovalnem pasu vodotoka (območje NV).
Uporaba betona v tem pasu ni dovoljena. Začasni in trajni objekti naj se načrtujejo v takšni
oddaljenosti od reke, da za njihovo poplavno varnost ne bo potrebno izvesti zaščitnih
ukrepov ali kakršnihkoli posegov na brežini ali v strugi (utrjevanje brežin, nasipi, oporni
zidovi ipd.)
utrjevanje brežin ali regulacija reke na območju se ne izvaja, obrežni pas se ohranja v
naravnem stanju
ohranja se obvodna vegetacija ob reki in Mlinščici (strugi), njena zveznost in naravna
vrstna sestava. Obrežne drevnine se ne odstranjuje ali poškoduje
izven območja NV Savinja naj se ohranja obstoječe razmerje med gozdom in odprtimi
površinami. Gozd mora ohraniti svoje ekološke značilnosti in sklenjeno površino
(predvsem pare. št. 350, k.o. Ljubno). Gozda naj se ne krči, ohranjajo naj se skupine
drevja, posamično drevje in omejki
v območju NV Savinja se ne spreminja geomorfoloških, reliefnih razmer z nasipavanjem,
izkopi, utrjevanjem terena, odstranjevanjem ali premeščanjem skal ipd. Možne so manjše
utrditve poti z naravnimi materiali (sekanci, prod, pesek, mivka)
na celotnem ureditvenem območju se ohranjajo osnovne reliefne značilnosti. Morebitno
spreminjanje morfologije površja z zasipavanjem ali odstranjevanjem zemlje naj se izvaja
v cim manjšem obsegu
višinske premostitve ob objektih naj se primarno izvedejo v obliki zatravljenih brežin ali
premostitev z lesenimi okroglicami in suhozidi. Prehodi v okoliški teren naj bodo postopni,
brez ustvarjanja ostrih barier. Betonskih opornih zidov naj se ne gradi
športne, igralne in druge podobne površine naj bodo omejene na obstoječe jase in druga
odprta zemljišča. Teh površin se ne utrjuje z betonom ali asfaltom
kurišča naj bodo omejena na za ta namen urejene lokacije. Zaradi kurjenja ne sme priti do
poškodb drevnine na območju
žičnih vodov in drugih napeljav se ne namešča na drevje
pomožne ureditve, napisi, table ipd. ne smejo poškodovati drevja (pritrjevanje z vijaki
ipd.). Vej se ne trga, lomi
preprečiti je treba vnos odpadnih voda, kemikalij in drugih odpadkov v reko (zabojniki za
smeti morajo biti izven dosega poplavnih vod ipd). Servisni objekti in območje za turizem
morajo biti priključeni na kanalizacijski sistem oz. na čistilno napravo
območja naj se ne ograjuje z žično ali mrežno kovinsko ograjo. Omogočen mora biti prost
prehod do obrežja Savinje
na celotno območje naj se ne vnaša tujerodnih in drugih rastiščnim pogojem
neprilagojenih rastlinskih vrst
osvetljevanje širšega območja naj se ne izvaja. Osvetljevanje objektov naj bo časovno in
prostorsko omejeno na najmanjšo mero (časovno stikalo, vklop na senzorje ipd.)
za ureditev in gradnjo objektov na območju naj se uporabi avtohton material oz. material
lokalnega izvora (prodniki, les, sekanci, pesek) v naravnih barvnih tonih. Na območje naj
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se ne vnaša tipska urbana oprema iz umetnih materialov (plastična oprema, betonski
elementi, kovinske ograje, kontejnerji ipd.). Oblikovanje objektov in opreme naj upošteva
kvalitete tradicionalnega stavbarstva in značilnosti alpske krajine
odvečne zemlje, gradbenega materiala in odpadkov se ne odlaga na območje naravne
vrednote. Viške izkopanega materiala se odpelje na urejeno deponijo
gradbena dela in hrupnejše dejavnosti v kampu naj se ne izvajajo v spomladanskem času,
ki je najbolj občutljivo obdobje razmnoževanja ptic in razvoja vegetacije (od 1.3. do 1.6.)
posegi ne smejo okrniti ali razvrednotiti geomorfoloških, biotskih in vizualnih kvalitet
območja
Omilitveni ukrepi:
- v obrežno zarast ni dovoljeno posegati. Obrežni pas se ohranja v naravnem stanju
- ohranjati je potrebno morfologijo Kolenčeve struge in njenih brežin
- območje naj se ne ograjuje z žično ali mrežno ograjo

LJU-17

PIP

BT, K1

LJU-18

PIP

SK, PC, K1, G, VC

- na celotno območje naj se ne vnaša tujerodnih in drugih rastiščnim pogojem neprilagojenih
rastlinskih vrst
- ni podrobnejših PIP
- ni podrobnejših PIP
- varstveni režimi: profana stavbna dediščina, ESD 13923

LJU-19

PIP

SK

LJU-20

PIP

SK

- na območju varovanj kulturne dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in
soglasje pristojne enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine
- ni podrobnejših PIP
- ni podrobnejših PIP
- izdelana je Strokovna ureditve območja za turizem ob Savinji in za območje obstoječe
kmetije (izdelal IUP d.o.o., št. projekta 311/15, april 2015)
- območje zajema pozidano stavbno zemljišče obstoječe kmetije. Kmetija je zaščitena kot
profana stavbna dediščina EŠD 25403. Domačija Na Pečeh 8. V severnem delu je
predvideno ažuriranje obstoječih gospodarskih objektov kmetije. V vzhodnem delu območja
je predvidena razširitev stavbišča za potrebe izgradnje novega pomožnega objekta (garaže
in mizarska delavnica). Dovoz do novega objekta je z južne strani, do obstoječih objektov se
uredi peš povezava, skladno z zunanjo ureditvijo obstoječe kmetije
- varstveni režimi: profana stavbna dediščina, ESD 25403
- na območju varovanj kulturne dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in
soglasje pristojne enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine
Omilitveni ukrepi:
- z umestitvijo novogradnje v prostor naj se ohranja tradicionalni vzorec pozidave
(novogradnja mora biti načrtovana v tradicionalni arhitekturni podobi)
- širitev stavbišča na vzhodno stran kmetije je pogojno sprejemljiva. Pri tem mora biti pomožni
objekt načrtovan v tradicionalnem arhitekturnem oblikovanju ter v obliki in gabaritih
podrejenim obstoječim objektom
- zunanja ureditev naj bo skladna z značilnimi elementi kulturne krajine
- Kolenčeva lipa (parc. št. 281, k.o. Ljubno) območje stanovanj
- pri morebitnih novogradnjah in rekonstrukcijah objektov v okolici se drevo 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 dreves se ohranja nespremenjene, zato se ne odstranjuje
zemlje, razkriva korenin, zasipava debla ali rastišča oz. 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

LJU-21

PIP

SK, PC

LJU-22

PIP

SS, ZD, PC

LJU-23

PIP

SS, PC

- podlago se na rastišču utrjuje le v tolikšni meri, da se omogoči zadostno zračnost in vodo
prepustnost tal nad koreninskim sistemom
- ni podrobnejših PIP
- ni podrobnejših PIP
- varstveni režimi: vplivno območje sakralne stavbne dediščine, ESD 3105
- na območju varovanj kulturne dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in
soglasje pristojne enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine
- znotraj EUP se dopusti gradnja gasilskega doma, z umestitvijo se ne sme poslabšati bivalne
razmere na območju načrta oziroma na sosednjih območjih ter ne smejo biti v nasprotju z
javnimi koristmi (zagotavlja se odmik in osončenje, ter navezava na javno cesto.
Omilitveni ukrepi:
- z umestitvijo novogradnje v prostor naj se ohranja tradicionalni vzorec pozidave
(novogradnja mora biti načrtovana v tradicionalni arhitekturni podobi)

LJU-24

PIP

K1

- zunanja ureditev naj bo skladna z značilnimi elementi kulturne krajine
- varstveni režimi: vplivno območje sakralne stavbne dediščine, ESD 3105
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- na območju varovanj kulturne dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in
soglasje pristojne enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine
- dopustna je rekonstrukcija obstoječih cest in poti ter umestitev peš poti z urbano opremo
- varstveni režimi: vplivno območje sakralne stavbne dediščine, ESD 3105
- na območju varovanj kulturne dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in
soglasje pristojne enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine

LJU-26

PIP

CD, ZK, PC

- dopustna gradnja za potrebe sakralnega objekta, pokopališča in parkirišča
- varstveni režimi: sakralna stavbna dediščina z vplivnim območjem, ESD 3105
- na območju varovanj kulturne dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in
soglasje pristojne enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine

LJU-27

PIP

ZS

- dopusti se gradnja, rekonstrukcija in razširitev športnih igrišč v travnati ali utrjeni izvedbi,
otroških igrišč, trim stez ipd., dopusti se izgradnja spremljajočih objektov, slačilnice, tribune,
varovalne ograje, parkirišča ter pripadajoče komunalne in energetske infrastrukture
- varstveni režimi: vplivno območje sakralne stavbne dediščine, ESD 3105

LJU-28

PIP

SS, PC, K1

- na območju varovanj kulturne dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in
soglasje pristojne enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine
Omilitveni ukrepi:
del vplivnega območja cerkve, se varuje kot odprte zelene površine
varstveni režimi: vplivno območje sakralne stavbne dediščine, ESD 3105
za vsak poseg je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote
Zavoda za varstvo kulturne dediščine
Omilitveni ukrepi:
- parkirišče na stavbnem zemljišču naj se umesti v prostor na način, da se ohrani
tradicionalen vzorec pozidave

LJU-29

PIP

SS, PC

LJU-30

OPPNp

CD, PC

- vse zunanje ureditve naj bodo skladne z značilnimi elementi kulturne krajine
- ni podrobnejših PIP
- do izdelave OPPN so na območju dovoljeni posegi skladno s 128. členom odloka
Usmeritve za izdelavo OPPN
- na območju je predvidena gradnja stanovanjskih stavb (eno, dvo in večstanovanjskih stavb)
in ostalih stavb skladno z namensko rabo, kar se podrobneje opredeli v OPPN
- arhitektura objektov je lahko sodobna, upoštevati pa je potrebno kvalitetne značilnosti in
detajle krajevne arhitekture. Streha načeloma simetrična dvokapnica, naklon strešine med
350 in 450, možno v kombinaciji z ravnimi strehami in enokapnicami. Gabariti
enostanovanjskih objektov: P+1 ali P+IP večstanovanjski objekti so lahko višji vendar se
morajo prilagoditi vizuram na območje

LJU-31

ZN

SS

LJU-32

PIP

SS, PC, ZP

- ni podrobnejših PIP

LJU-33

PIP

PC, K1

- ni podrobnejših PIP

LJU-34

PIP

SK, SS, PC, K1, K2, G

- ni podrobnejših PIP

LJU-35

PIP

SK, PC, K1, K2

- ni podrobnejših PIP

LJU-36

PIP

SS, SK, K1, K2, G

- ni podrobnejših PIP

LJU-37

UN

ZS

- dopustna je ureditev sezonskega šotorišča in parkiranje avtodomov ter postavitev počitniških
prikolic s pripadajočo komunalno infrastrukturo

- v veljavi ostajajo določila veljavnega IPA - Odlok o zazidalnem načrtu Ljubno stanovanjska gradnja "Janezovo polje" (Uradno glasilo ZSO, št. 6/02)

- urejanje skladno z veljavnim IPA - Odlok o ureditvenem načrtu Ljubno ob Savinji (Uradni list
RS, št. 69/94, 72/00, Uradno glasilo ZSO, št. 4/02, Uradni list RS, št. 117/04)
- varstveni režimi: območje naselbinske stavbne dediščine, ESD 4450, na območju varovanj
kulturne dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote
Zavoda za varstvo kulturne dediščine
Omilitveni ukrepi:
- okolica morebitnih predvidenih objektov naj se ureja z zasaditvijo avtohtonega drevja in
grmovnic
LJU-38

PIP

E

- odlaganje kakršnega koli gradbenega in ostalega materiala v strugo in na bregove Savinje
se ne izvaja
- ni podrobnejših PIP ,gradnja MHE
Omilitveni ukrepi:
- pred posegi v reko in njeno morfologijo, hidrologijo je potrebno izvesti analizo stanja. V njej
je potrebno ovrednotiti vpliv obstoječih in vseh predvidenih posegov in rabe vode na porečju
Ljubnice na stanje populacije navadnega koščaka, pri čemer se natančno opredeli kvaliteta
habitata, dejanska in potencialna razširjenost vrst ter poda ocena velikosti in viabilnosti
populacije
9

Stran

8578 /

Št.

70 / 29. 11. 2019

Uradni list Republike Slovenije
- dovoljeni so posegi, ki ohranjajo ali izboljšujejo kakovost habitata navadnega koščaka,
velikost in povezanost populacij ter ohranjajo naravno razširjenost habitata vrste
- zagotovi se povezanost habitatov vodnih in na vodo vezanih prostoživečih vrst
- odvzem vode in izvedenih posegov ne sme zmanjšati samočistilne sposobnosti vodotokov,
pri čemer se predhodno ovrednoti vpliv vseh obstoječih dejavnikov, ki jo že zmanjšujejo. Te
vrednosti se upošteva pri izračunu Qes
- v okviru predhodnih analiz iz 1. točke se izdela tudi program monitoringa izvedenih posegov
in rabe vode na stanje populacij vodnih in na vodo vezanih vrst

MELIŠE

- v kolikor bodo posebne strokovne podlage pokazale, da dodatni posegi na porečju Ljubnice
zaradi ohranitve ugodnega stanja navadnega koščaka niso dopustni, se nova spoznanja
upošteva v nadaljnjih postopkih
ME-1

PIP

SK, PC

ME-2

PIP

SK, PC, K1

ME-3

PIP

SK, K1, O

- dopustna je tudi umestitev objektov za potrebe predelave lesa - žaga
- ni podrobnejših PIP
- dopustne so novogradnje in rekonstrukcije kozolcev in gospodarskih objektov
- samo na parceli 826/2 k.o. Homec je dopustna gradnja stanovanjskega objekta, dopušča se
rekonstrukcija in vzdrževalna dela za obstoječe objekte
- predvidi se zgostitev obstoječe strukture naselja z zapolnjevanjem, zaokroževanjem in
prenovo

ME-4

PIP

O

ME-5

PIP

A

- ohranjajo se robovi naselja
- ni podrobnejših PIP
- prepoved gradnje objektov na območju visokega in srednjega razreda
- za vse posege je potrebno pridobiti soglasje pristojnega organa za upravljanje z vodami

ME-6

PIP

A

- za vse posege v prostor je potrebno s strokovno podlago zagotoviti, da se s posegom ne
poveča obstoječa stopnja ogroženosti na območju in izven njega, zato je potrebno skupaj z
načrtovanjem gradnje novih objektov načrtovati celovite ukrepe za zmanjšanje poplavne
ogroženosti, njihovo izvedbo pa končati pred začetkom gradnje novih objektov
- prepoved gradnje objektov na območju visokega in srednjega razreda
- za vse posege je potrebno pridobiti soglasje pristojnega organa za upravljanje z vodami

ME-7

PIP

A

- za vse posege v prostor je potrebno s strokovno podlago zagotoviti, da se s posegom ne
poveča obstoječa stopnja ogroženosti na območju in izven njega, zato je potrebno skupaj z
načrtovanjem gradnje novih objektov načrtovati celovite ukrepe za zmanjšanje poplavne
ogroženosti, njihovo izvedbo pa končati pred začetkom gradnje novih objektov
- prepoved gradnje objektov na območju visokega in srednjega razreda
- za vse posege je potrebno pridobiti soglasje pristojnega organa za upravljanje z vodami
- za vse posege v prostor je potrebno s strokovno podlago zagotoviti, da se s posegom ne
poveča obstoječa stopnja ogroženosti na območju in izven njega, zato je potrebno skupaj z
načrtovanjem gradnje novih objektov načrtovati celovite ukrepe za zmanjšanje poplavne
ogroženosti, njihovo izvedbo pa končati pred začetkom gradnje novih objektov

OKONINA
OK-1

PIP

SK, PC, CD

- ohranja se strnjena zasnova naselja in južni rob naselja ter prepoznavna lega v prostoru oz.
krajini (ohranjanje vedut na naselje, varovanje robov naselja), predvidi se zgostitev
obstoječe strukture naselja z zapolnjevanjem, zaokroževanjem in prenovo ter z manjšimi
širitvami
- varstveni režimi: vplivno območje sakralne stavbne dediščine, 2975 , profana stavbna
dediščina, skupina objektov - domačija ESD 9777

OK-2

PIP

BT, PC, ZS

- na območju varovanj kulturne dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in
soglasje pristojne enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine
- varstveni režimi: kontaktno območje naravne vrednote Savinja s pritoki ter EPO Savinja med
Radmirjem in Nazarjami
- na območju majhne poplavne nevarnosti so prepovedane dejavnosti občasnega ali
stalnega zadrževanja večjega števila ljudi. Potrebno je celovita ureditev površin
odvodnjavanja s parkovnih površin (zatravitev, travne plošče, suhi zadrževalniki)
- upoštevajo določbe 201. člena Zakona o vodah in določila odloka
Omilitveni ukrepi:
- urejanje objektov (rekonstrukcije, dograditve) in okolice objektov se načrtuje na način, da za
njihovo varnost ne bo potrebno izvesti kakršnih koli ureditev na brežini ali v strugi Savinje
- okolica morebitnih predvidenih objektov naj se ureja z zasaditvijo avtohtonega drevja in
grmovnic
- obvodna vegetacija se v celoti ohrani
- morebitne nastale gradbene odpadke in odvečni izkopni material se deponira na zato
urejenem odlagališču stran od struge in obvodnega pasu
- urejanje objektov in okolice objektov se načrtuje na način, da za njihovo varnost ne bo
potrebno izvesti kakršnih koli ureditev na brežini ali v strugi Savinje

OK-3

PIP

SK, K2

- morfologija brežine in dna struge Savinje se ne spreminja z izgradnjo dostopov do vode
- ni podrobnejših PIP
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- okolica morebitnih predvidenih objektov naj se ureja z zasaditvijo avtohtonega drevja in
grmovnic

PLANINA

OK-6

PIP

SS, PC

OK-7

PIP

SS, SK, CD, VC, PC

- odlaganje kakršnega koli gradbenega in ostalega materiala v strugo in na bregove Savinje
se ne izvaja
- dopusti se tudi gradnja samostojnih objektov za potrebe turizma
- za parceli 897/36, 897/37, 897/38 k.o. Šentjanž se izdela dodatna hidrološko-hidravlična
presoja, ki natančno določa potrebne ukrepe za zmanjšanje poplavne nevarnosti glede na
lokacije in gabarite morebitnih objektov in dejavnosti, ki se bodo v objektih izvajale.
Omilitveni ukrepi:
- urejanje objektov (rekonstrukcije, dograditve) in okolice objektov se načrtuje na način, da za
njihovo varnost ne bo potrebno izvesti kakršnih koli ureditev na brežini ali v strugi Savinje

OK-8

PIP

O

OK-9

PIP

O

- ni podrobnejših PIP, gradnja čistilne naprave

OK-10

PIP

K1

- dopusti se izgradnja enostavnega oziroma nezahtevnega pomožnega kmetijskega objekta

PL-1

PIP

SK, VC

- ni podrobnejših PIP, gradnja čistilne naprave

- ni podrobnejših PIP
- varstveni režimi: vplivno območje sakralne stavbne dediščine, ESD 3107
- na območju varovanj kulturne dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in
soglasje pristojne enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine
- prepoved gradnje objektov na območju visokega in srednjega razreda
- za vse posege je potrebno pridobiti soglasje pristojnega organa za upravljanje z vodami

PL-2

PIP

G, K2

- za vse posege v prostor je potrebno s strokovno podlago zagotoviti, da se s posegom ne
poveča obstoječa stopnja ogroženosti na območju in izven njega, zato je potrebno skupaj z
načrtovanjem gradnje novih objektov načrtovati celovite ukrepe za zmanjšanje poplavne
ogroženosti, njihovo izvedbo pa končati pred začetkom gradnje novih objektov
- ureditev občasnega šotorišča na vstopnem delu na območje. Dopusti se postavitev
začasnega premičnega objekta v gozdu
- za območje je izdelana Strokovna ureditve kampa na Smrekovcu (izdelal IUP d.o.o., št.
projekta 307/14, marec 2015) , upoštevajo se ureditve iz le te.
Upoštevajo se smernice pristojnega Zavoda za varstvo narave:
Območje A (območje parkirišča):


na območju ureditve naj se ne načrtuje gradnje objekta ter infrastruktura (elektro,
komunalna….)



dopušča se ureditve za namene parkirišča, vendar na način, da ne bi bilo potrebno
spreminjati namensko rabo prostora



parkirišče naj bo od gozdnega roba oddaljeno vsaj za eno višino odraslega drevesa. V
gozdni rob naj se ne posega. Obstoječe drevje in travnate površine naj se v čim večji meri
ohrani in vključi v ureditveno zasnovo parkirišča. Prehod med urejenimi površinami in
naravnim okoljem naj bo čim manj opazen



v gozdu naj se izvajajo le sanacijski ukrepi oziroma se posamezno drevo odstrani, kadar
le to ogroža varnost ljudi



na deblo, korenine in veje dreves naj se ne obeša, pritrjuje ali postavlja tujih teles (plakati,
obvestila, table, žične vode, zvočnike, svetila...)



ureditve naj se izvedejo brez uporabe betonskih škarpnikov, monolitnih betonskih in
kamnitih škarp. Višinske premostitve se izvedejo v obliki zatravljenih brežin, prehodi v
okoliški teren naj bodo postopni, brez ustvarjenih ostrih barier



urejene pohodne in vozne površine naj bodo izdelane iz naravnih materialov (avtohtoni
pesek, sekanci, les...). Asfaltiranje, betoniranje ali uporaba drugih ne naravnih materialov
za utrjevanje površin, se ne izvaja. Prehodi med urejenimi in naravnimi površinami pa naj
ne bodo omejeni z bankinami in robniki, tako da se preko teh zemljišč travni ruši omogoča
razrast



na območje se ne vnaša netipična urbana oprema: plastični in mavčni odlitki, betonski
elementi, kamini, svetilke, škarpniki, ograje raznih oblik in materialov, vodnjaki in
vodometi, cvetlične posode, ipd.



območje urejanja naj se ogradi z ograjo po zgledu lesenih pašnih ograj in plotov na
bližnjih zemljiščih. Ograja naj bo izvedena na način, da bo omogočen prehod
prostoživečih vrst.



na območju se ne izvaja javnih prireditev, množičnih in hrupnih dogodkov
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na območju se ne ureja kurišč vseh oblik



po končanem letnem obratovanju je potrebno z območja odstranite vso opremo, ki ni
vgrajena v tla



na območju naj se ne gradi drugih nezahtevnih in enostavnih objektov



na območju naj se ne izvaja osvetljevanja

Območje B (območje šotorišča):


upoštevajo naj se varstvene usmeritve navedene za urejanje na območju A



na zemljišču naj se ne izvaja posegov, s katerimi bi vplivali na spremembo abiotskih in
biotskih lastnosti območja (poseganje v morfologijo z izravnavo terena, odstranjevanje
travne ruše, grmovja in drevja, mravljišč...)



pohodna pot naj bo urejena z naravnimi materiali temnejših tonov (sekanci, lubje, les...)



sečnja dreves in obsekavanje vej dreves ter odstranjevanje grmovja naj se ne izvaja.
Morebitne razgaljene površine naj se čim prej sanira z zatravitvijo s senenim drobirjem z
okoliških travnikov. Tujerodnih in rastišču neustreznih rastlinskih vrst naj se ne vnaša



območje naj se uredi na način, da je do prostora za kampiranje/šotorjenje možno
dostopati le z ene strani

po končani sezoni naj se odstrani vse, kaj je bilo prineseno v naravno okolje ter se izvede
sanacija poškodovanega drevja, grmovja in travne ruše
Omilitveni ukrepi:



PL-3

PIP

E

- na območju naj se posebno pozornost posveti preprečevanju onesnaženja vode (ureditev
sezonskih stranišč, zbiranje odpadkov, seznaniti obiskovalce in uporabnike območja, kako
ravnati v primeru razlitja goriv)
- ni podrobnejših PIP
Omilitveni ukrepi:
na območjih predvidenih za MHE:
- potrebno je izvesti predhodne raziskave za določitev ekološko sprejemljivega pretoka ter na
podlagi rezultatov raziskav določiti količino odvzema vode ter čas odvzema vode
- potrebno je ohranjati obstoječe biotske in ekološke razmere v vodotoku
- ohranja se obstoječa širina vodotoka, poglabljanje se ne izvaja
- potrebno je ohraniti prehodnost vodotoka za vodne organizme
- morebitne utrditve brežin vodotoka naj se izvedejo na naraven način (biotehnični ukrepi)

PL-4

PRIMOŽ PRI
LJUBNEM

PIP

K2

- brežini vodotoka naj se zasadi z avtohtonimi drevesnimi oz. grmovnimi vrstami oziroma se
prepusti naravnemu zaraščanju
- rok krčitve je vezan na obdobje do 15 let
- način gospodarjenja na kmetijski rabi mora biti skladen z načinom gospodarjenja na
kmetijski rabi sosednjih zemljišč

PR-1

PIP

SS

PR-2

PIP

SS

PR-3

PIP

BT

PR-4

PIP

CD

- ni podrobnejših PIP
- ni podrobnejših PIP
- ni podrobnejših PIP, obstoječa planinska Koča na Travniku
- dopustna gradnja za potrebe sakralnega objekta
- varstveni režimi: vplivno območje sakralne stavbne dediščine, ESD 3106

PR-5

PIP

PC, SK, K1, K2,

- za vsak poseg je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote
Zavoda za varstvo kulturne dediščine
- ni podrobnejših PIP
- na kmetijskih zemljiščih (K1) znotraj EUP je možno umestiti šotorišče, spremljajoči objekti za
potrebe kampa se umestijo v okviru stavbnih zemljišč kmetije
Omilitveni ukrepi:
- ureditve povezane z delovanjem šotorišča morajo biti urejene izven meje NS
- za potrebe ureditve šotorišča niso dovoljeni posegi v tla
- vsa infrastruktura potrebna za delovanje šotorišča (recepcija, sanitarije, parkirišče, površine
za odlaganje odpadkov, manipulativne površine) naj se uredi v sklopu obstoječih objektov.
Na območju šotorišča ni dovoljeno urejati dovoznih poti
- kurišča naj bodo prednostno omejena na za ta namen urejene lokacije. Zaradi kurjenja ne
sme priti do poškodb drevnine na območju
- v obrežno zarast ni dovoljeno posegati. Obrežni pas se ohranja v naravnem stanju. Dostop
do reke naj se uredi v obliki stez, brez odstranjevanja dreves
- ohranjati je potrebno morfologijo reke in njenih brežin. Obrežni pas reke Savinje znotraj meja
naravne vrednote (NV Savinja) se ohranja v svoji celovitosti, naravni sestavi in
geomorfološki zgradbi. Ureditve in dejavnosti na območju ne smejo ogroziti ali preprečiti
naravnih procesov v reki in zmanjšati poplavnih površin (prodni nanosi, premeščanje
materiala, ustvarjanje zajed, poraščanje brežin itd.)
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- območje naj se ne ograjuje z žično ali mrežno ograjo. Omogočen mora biti prost prehod do
obrežja Savinje
PR-6

PIP

SS, BT, G, K1, K2

- na celotno območje naj se ne vnaša tujerodnih in drugih rastiščnim pogojem neprilagojenih
rastlinskih vrst
- izdelana je Strokovna podlaga ureditve turističnega območja 'Na Škali' v Ljubnem (izdelal
IUP d.o.o., št. projekta 305/14, januar 2015)
- na kmetijskih in gozdnih zemljiščih je možno umestiti šotorišče in spremljajoče objekte
- območje turističnih objektov - območje BT je namenjeno gradnji novih objektov, ureditvi
dovoza, manipulativnih in parkirnih površin Predvideni objekti se oblikujejo v manjšo gručo.
Novozgrajeni objekti morajo biti od gozdnega roba oddaljeni vsaj za eno drevesno višino,
najmanj pa 10 metrov
- območje šotorišča oz. flosarskih kočur - na kmetijskih in gozdnih zemljiščih je namenjeno
ureditvi kampa oziroma šotorišča na obstoječih kmetijskih in gozdnih površinah
(namembnost se ne spreminja). Območje ima sezonski značaj (obratovanje 5-6 mesecev
letno). Predvidena je umestitev manjših lesenih objektov (flosarskih kočur), ki služijo kot
osnova za postavitev šotorov. Možna je postavitev sanitarnih elementov. V območju se
ohrani čim večji delež gozda in posamičnih dreves ter priobalni pas drevja za zaščito pred
odnašanjem zemljišča ob večjem vodostaju
- območje gozda - predstavljajo gozdne površine v kontaktnem območju z regionalno cesto,
posegi v ta del območja niso dopustni. Dopustna zgolj ureditev gozdnih vlak in gozdne ceste
Omilitveni ukrepi:
- urejanje objektov (rekonstrukcije, dograditve) in okolice objektov se načrtuje na način, da za
njihovo varnost ne bo potrebno izvesti kakršnih koli ureditev na brežini ali v strugi Savinje
- okolica morebitnih predvidenih objektov naj se ureja z zasaditvijo avtohtonega drevja in
grmovnic
- odlaganje kakršnega koli gradbenega in ostalega materiala v strugo in na bregove Savinje
se ne izvaja
- obrežni pas reke Savinje znotraj meja naravne vrednote (NV Savinja) se ohranja v svoji
celovitosti, naravni sestavi in geomorfološki zgradbi. Ureditve in dejavnosti na območju ne
smejo ogroziti ali preprečiti naravnih procesov v reki in zmanjšati poplavnih površin (prodni
nanosi, premeščanje materiala, ustvarjanje zajed, poraščanje brežin itd.)
- del kampa za šotorjenje mora biti urejeno izven zavarovanega območja
- trajnih objektov in ureditev se ne gradi v varovalnem pasu vodotoka (širina pasu najmanj 10
m)
- uporaba betona znotraj varovalnega pasu vodotoka ni dovoljena. Začasni in trajni objekti naj
se načrtujejo v takšni oddaljenosti od reke, da za njihovo poplavno varnost ne bo potrebno
izvesti zaščitnih ukrepov ali kakršnihkoli posegov na brežini ali v strugi (utrjevanje brežin,
nasipi, oporni zidovi ipd.)
- utrjevanje brežin ali celo regulacija reke na območju se ne izvaja. Obrežni pas se ohranja v
naravnem stanju
- ohranja se obvodna vegetacija, njena zveznost in naravna vrstna sestava. Obrežne drevnine
se ne odstranjuje ali poškoduje
- izven območja NV Savinja naj se ohranja obstoječe razmerje med gozdom in odprtimi
površinami. Gozd mora ohraniti svoje ekološke značilnosti in sklenjeno površino. Gozda naj
se ne krci, ohranjajo naj se skupine drevja, posamično drevje in omejki
- pri izvajanju gradbenih del na celotnem ureditvenem območju naj se večja drevesa fizično
zaščitijo pred poškodbami
- v območju NV Savinja se ne spreminja geomorfoloških, reliefnih razmer z nasipavanjem,
izkopi, utrjevanjem terena, odstranjevanjem ali premeščanjem skal ipd. Možne so manjše
utrditve poti z naravnimi materiali (sekanci, prod, pesek, mivka)
- posebej se varuje območje skalnih sten (geološki profil) na vzhodnem delu območja
- na celotnem ureditvenem območju se ohranjajo osnovne reliefne značilnosti. Morebitno
spreminjanje morfologije površja z zasipavanjem ali odstranjevanjem zemlje naj se izvaja v
čim manjšem obsegu
- višinske premostitve ob objektih naj se primarno izvedejo v obliki zatravljenih brežin ali
premostitev z lesenimi okroglicami in suhozidi. Prehodi v okoliški teren naj bodo postopni,
brez ustvarjanja ostrih barier. Betonskih opornih zidov naj se ne gradi
- športne, igralne in druge podobne površine naj bodo omejene na obstoječe jase in druga
odprta zemljišča. Teh površin se ne utrjuje z betonom ali asfaltom
- kurišča naj bodo prednostno omejena na za ta namen urejene lokacije. Zaradi kurjenja ne
sme priti do poškodb drevnine na območju
- z rampo je treba preprečiti prevoz do obrežja reke Savinje. Na območju NV Savinja se ne
ureja površin za parkiranje (dovozna pot v vzhodnem delu območja)
- žičnih vodov in drugih napeljav se ne namešča na drevje
- pomožne ureditve, napisi, table ipd. ne smejo poškodovati drevja (pritrjevanje z vijaki ipd.).
Vej se ne trga, lomi
- preprečiti je treba vnos odpadnih voda, kemikalij in drugih odpadkov v reko (zabojniki za
smeti morajo biti izven dosega poplavnih vod ipd)
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- območja naj se ne ograjuje z žično ali mrežno ograjo. Omogočen mora biti prost prehod do
obrežja Savinje
- na celotno območje naj se ne vnaša tujerodnih in drugih rastiščnim pogojem neprilagojenih
rastlinskih vrst
- za ureditev in gradnjo območja naj se uporabi avtohton material oz. material lokalnega
izvora (prodniki, les, sekanci, pesek) v naravnih barvnih tonih. Na območje naj se ne vnaša
tipska urbana oprema iz umetnih materialov (plastična oprema, betonski elementi, kovinske
ograje, kontejnerji ipd.). Oblikovanje objektov in opreme naj upošteva kvalitete
tradicionalnega stavbarstva in značilnosti alpske krajine
- odvečne zemlje, gradbenega materiala in odpadkov se ne odlaga na območje naravne
vrednote
- viške izkopanega materiala se odpelje na urejeno deponijo
- gradbena dela in hrupnejše dejavnosti v kampu naj se ne izvajajo v spomladanskem času, ki
je najbolj občutljivo obdobje razmnoževanja ptic in razvoja vegetacije (od 1.3. do 1.6.)
- posegi ne smejo okrniti ali razvrednotiti geomorfoloških, biotskih in vizualnih kvalitet
območja. Morfologija brežine in dna struge Savinje se ne spreminja z izgradnjo dostopov do
vode
- okolica morebitnih predvidenih objektov naj se ureja z zasaditvijo avtohtonega drevja in
grmovnic

PR-7

PIP

E

- urejanje objektov in okolice objektov se načrtuje na način, da za njihovo varnost ne bo
potrebno izvesti kakršnih koli ureditev na brežini ali v strugi Savinje
ni podrobnejših PIP, gradnja MHE
Omilitveni ukrepi:
- na območju predvidenih za MHE
- tehnične ureditve in izvedba posegov v strugi Savinje, ki bodo omogočali hidroenergetsko
izrabo vode Savinje in vzpostavitev MHE, se izvaja le v primeru, da bo z ustreznimi
hidrološko hidravličnimi analizami dokazano, da so tovrstni ukrepi in posegi nujno potrebni
predvsem za zagotavljanje varstva pred poplavnim delovanjem Savinje
- potrebno je izvesti predhodne raziskave za določitev ekološko sprejemljivega pretoka ter na
podlagi rezultatov raziskav določiti količino odvzema vode ter čas odvzema vode
- potrebno je ohranjati obstoječe biotske in ekološke razmere v vodotoku
- ohranja se obstoječa širina vodotoka, poglabljanje se ne izvaja
- izvedejo se tehnični ukrepi, ki preprečujejo dostop vodnim živalim do tistih delov elektrarne,
ki bi bili lahko zanje uničujoči
- odvzem vode se izvede na mestu nekdanje lokacije jezu
- z ustrezno višino jezu ali ustreznimi in funkcionalnimi tehničnimi ukrepi se zagotavlja
prehodnost vodnega življa gor in dolvodno po vodotoku. Vsi dodatni in za izvedbo nujni
posegi v brežino in v strugo se izvedejo tako, da se po končanju del lahko odstranijo
- dela, ki povzročajo hrup ter motnje v vodotoku (vključno s povečanjem kalnosti), se ne
izvajajo v času drstitve rib, to je od začetka januarja do konca maja
- v času del je treba paziti, da se ne slabša kvalitete vode (npr onesnaženje zaradi izpusta
naftnih derivatov in maziv iz gradbenih strojev, odlaganja materiala)
- posegi se izvedejo v čim krajšem možnem roku, daje vpliv na živi svet Savinje čim
krajši/manjši krajnih urejanj in utrjevanja brežin in struge, razen na območju jezu in l0 m dol
in gorvodno po vodotoku, se ne izvaja
- dostopne poti na brežini in v strugi vodotoka se izvede na način, da bo po njihovi odstranitvi
omogočena čim prejšnja vzpostavitev v stanje pred posegom. Po končanih delih se brežine
prepusti naravnim procesom postopnega zaraščanja. Posegi v levo in desno brežino, gor in
dolvodno ob vodotoku, morajo bili minimalni oz. samo za potrebe izgradnje jezu
- širina dovodnega in odvodnega kanala se prilagodi dopustni maksimalni količini odvzele
vode
- dno in steni dovodnega kanala se izvede na način, da bo izkoristek odvzele vode optimalen
- izlivni del odvodnega kanala v Savinjo se uredi sonaravno, predvsem z vegetativno utrditvijo
- trasa dovodnega in odvodenga kanala mora slediti trasi že nekoč obstoječega kanala za
potrebe mlina in žage

PR-9

PIP

E

- utrjevanje brežin vodotoka, redčenje in sekanje vegetacije je dopustno le na mestu izgradnje
jezu in odvodnega kanala v minimalnem obsegu
- ni podrobnejših PIP
Omilitveni ukrepi:
- na območjih predvidenih za MHE
- potrebno je izvesti predhodne raziskave za določitev ekološko sprejemljivega pretoka ter na
podlagi rezultatov določiti količino ter čas odvzema vode
- potrebno je ohranjati obstoječe biotske in ekološke razmere v vodotoku
- ohranja se obstoječa širina vodotoka, poglabljanje se ne izvaja
- potrebno je ohraniti prehodnost vodotoka za vodne organizme
- morebitne utrditve brežin vodotoka naj se izvedejo na naraven način (biotehnični ukrepi)
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- brežini vodotoka naj se zasadi z avtohtonimi drevesnimi oz. grmovnimi vrstami oziroma se
prepusti naravnemu zaraščanju
RA-1

PIP

SS, SK, O, PC

- ohranja se celovitost naselja z manjšo širitvijo proti jugozahodu
- varujejo se robovi naselja
- vsi posegi morajo biti usklajeni medsebojno in z obstoječo stavbno strukturo (višinski
gabariti, oblikovanje streh in fasad, enako velja za enostavne in nezahtevne objekte)

RA-2

PIP

SK, PC

RA-3

PIP

SK

RA-4

PIP

SK, K1

RA-5

PIP

SS

RA-6

PIP

SK

RA-7

PIP

SS, SK, CD, PC, ZD, K1

- arhitektura objektov je lahko sodobna, upoštevati pa je potrebno kvalitetne značilnosti in
detajle krajevne arhitekture
- ni podrobnejših PIP
Omilitveni ukrepi:
- pred začetkom zemeljskih del je potrebno pridobiti geotehničino poročilo
- ni podrobnejših PIP
- ni podrobnejših PIP
Omilitveni ukrepi:
- pred začetkom zemeljskih del je potrebno pridobiti geotehničino poročilo
- ni podrobnejših PIP
Omilitveni ukrepi:
- pred začetkom zemeljskih del je potrebno pridobiti geotehničino poročilo
- ni podrobnejših PIP
- varstveni režimi: vplivno območje sakralne stavbne dediščine, ESD 2973
- za zahodni del EUP, na območju varovanj kulturne dediščine je potrebno pridobiti
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine
Omilitveni ukrepi:

RA-8

PIP

SS, SK, PC, BC, K1

- v vplivnem območju cerkve nova pozidava ni sprejemljiva, ohranja se odpre zelene površine
in obstoječa grajena struktura
- ohranja se gručasta zasnova naselja, ohranjajo se tudi vidno privlačni deli krajine, vedute
oziroma kvalitetni pogledi
- varstveni režimi: vplivno območje sakralne stavbne dediščine, ESD 2974, naselbinska
dediščin / gručasta vas ESD 4453
- na območju varovanj kulturne dediščine je potrebno kulturnovarstvene pogoje in soglasje
pristojne enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine
Omilitveni ukrepi:
- pred začetkom zemeljskih del je potrebno pridobiti geotehničino poročilo
- z umestitvijo novogradnje v prostor naj se ohranja tradicionalni vzorec pozidave
(novogradnja mora biti načrtovana v tradicionalni arhitekturni podobi)
- uporablja se avtohtone materiale, oblikovanost zunanjščine naj sledi vzorcu (gručasta)
poselitve na širšem območju.

RA-9

PIP

SK

RA-10

LN

LN, K2, K1, G

- zunanja ureditev naj bo skladna z značilnimi elementi kulturne krajine
- ni podrobnejših PIP
- urejanje skladno z veljavnim IPA - Odlok o lokacijskem načrtu za širitev glinokopa v Homu v
Občini Ljubno (Uradni list RS, št. 89/04)
- meja EUP vključuje raziskovalni prostor

RA-11

PIP

CD

- pri posegih v prostor se upoštevajo določbe 115. člena odloka
- izdelana je bila Strokovna podlaga za utemeljitev posega v naselju Radmirje, IUP d.o.o.,
Celje, št. proj. 317/16, marec 2016
- predvidi se umestitev objekta za trgovsko in skladiščno dejavnost za potrebe kmetijstva.
- zaradi ohranjanja vizur na vas Radmirje in cerkev se predvidi objekt v pritlični izvedbi z
mansardo
- lesena fasada, dvokapna streha (delno nakazana v kombinaciji z ravno streho)

RA-12

PIP

A

RA-13

PIP

A

RA-14

PIP

A

RA-15

PIP

A

- ozelenitev in zasaditev ob glavni cesti z avtohtono listopadno drevnino, grmovnicami in
zelenico
- na območju EUP je dopustna le gradnja kozolcev in gospodarskih objektov brez komunalnih
priključkov
- na območju EUP je dopustna le gradnja kozolcev in gospodarskih objektov brez komunalnih
priključkov
- na območju EUP je dopustna le gradnja kozolcev in gospodarskih objektov brez komunalnih
priključkov
Omilitveni ukrepi:
- glede na strukturo zavarovanega vaškega jedra je v tej EUP sprejemljiva le gradnja
pomožnega gospodarskega objekta – npr. kozolca
- prepoved gradnje objektov na območju visokega in srednjega razreda.
- za vse posege je potrebno pridobiti soglasje pristojnega organa za upravljanje z vodami
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- za vse posege v prostor je potrebno s strokovno podlago zagotoviti, da se s posegom ne
poveča obstoječa stopnja ogroženosti na območju in izven njega, zato je potrebno skupaj z
načrtovanjem gradnje novih objektov načrtovati celovite ukrepe za zmanjšanje poplavne
ogroženosti, njihovo izvedbo pa končati pred začetkom gradnje novih objektov

SAVINA
SA-1

PIP

SS, K2

SA-2

PIP

SS, G

- ni podrobnejših PIP
- ni podrobnejših PIP
Omilitveni ukrepi:
- urejanje objektov (rekonstrukcije, dograditve) in okolice objektov se načrtuje na način, da za
njihovo varnost ne bo potrebno izvesti kakršnih koli ureditev na brežini ali v strugi Savinje
- okolica morebitnih predvidenih objektov naj se ureja z zasaditvijo avtohtonega drevja in
grmovnic
- odlaganje kakršnega koli gradbenega in ostalega materiala v strugo in na bregove Savinje
se ne izvaja

SA-3

PIP

E

TE-1

PIP

BT

- ni podrobnejših PIP

TE-2

OPPNp

LN, A, K2, G

- do izdelave OPPN so na območju namenske rabe (A) dovoljeni posegi skladno s 128.
členom odloka

- ni podrobnejših PIP

TER

- do izdelave OPPNp so dovoljeni posegi v skladu s pridobljenim dovoljenjem za izkoriščanje
apnenca
Usmeritve za izdelavo OPPN
- predvidi se izdelava OPPNp, sočasno z eksploatacijo je predvidena sprotna sanacija in
rekultivacija etaž kamnoloma. Sanacija vključuje tehnično sanacijo - oblikovanje etaž tako,
da se čim bolj prilagodijo okoliškemu terenu in zagotovijo stabilnost etaž in biološko sanacijo
- zagotavljanje primernih rastiščnih razmer in zasaditev
- na območju varovanj je potrebno pridobiti naravovarstvene pogoje in soglasje pristojne
enote Zavoda za varstvo narave
- meja EUP vključuje raziskovalni prostor
- za vse posege je treba pridobiti soglasje organa pristojnega za upravljanje z vodami.
Prepovedani so posegi v vodno in priobalno zemljišče vodotoka Gračanca
Omilitveni ukrepi:
- v času izkoriščanja je potrebno izvajati sprotne tehnične in biološke sanacije v skladu z
ustreznim rudarskim projektom za izvajanje del. Za preprečevanje erozije naj se ustrezno
uredi odvodnjavanje in odvajanje tehnoloških odpadnih voda (zagotovitev ustreznega
delovanja usedalnikov). Za zmanjšanje možnosti erozije je potrebno naklone robov
kamnoloma, do kamor bo segal izkoriščevalski prostor, ustrezno utrditi ter oblikovati tako, da
ne bo prihajalo do prekomernega ter nenadzorovanega plazenja novonastalega gozdnega
roba ter matične podlage
- rodovitno plast tal je potrebno odriniti na robove pridobivalnega prostora ali odkopa ter jo
shraniti za končno saniranje kamnoloma. Deponija rodovitnega sloja tal naj se uredi tako, da
se ohrani biološka aktivnost prsti
TE-3

PIP

SK

TE-4

PIP

A, G, K2

-

- poseganje v območje NV ni dovoljeno
ni podrobnejših PIP
- za vsak poseg je potrebno pridobiti naravovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote
Zavoda za varstvo narave, pri posegih upoštevati naravovarstvene pogoje in usmeritve
- posege in dejavnosti na območju se načrtuje in izvaja v obsegu in na način, da bo
zagotovljeno ohranjanje lastnosti varovanega območja in naravne vrednote ter da bodo
omogočeni pogoji za nadaljnji obstoj
- gradnje novih objektov za nastanitev, gostinske in servisne dejavnosti ali za turistične,
rekreacijske in športne namene, se ne načrtuje
- na območjih, ki so po namenski rabi opredeljena kot razpršena poselitev in razpršena
gradnja, se v skladu s predpisom, ki ureja zavarovano območje KP Golte, dodatno ne gradi
novih objektov. Na legalno zgrajenih objektih je dopustno izvajanje del za vzdrževanje in
rekonstrukcijo objektov ter odstranjevanje in gradnja novega objekta na mestu obstoječega,
ki mora biti enake namembnosti ter zgrajen v enakih gabaritih. Dozidava, nadzidava ali
sprememba namembnosti objektov pastirskih stanov na pašnih planinah v bivalne ali
turistične ni dovoljena
- opredelitev namenske rabe prostora naj izhaja iz obstoječega stanja v naravi. Poleg
obstoječih poselitvenih jeder, gozdnih in kmetijskih zemljišč, se tudi ohranja manjše gozdne
otoke, skupine dreves in posamezno drevje
- v gozdnem prostoru se gospodari po načelih sonaravnega gospodarjenja
- preprečuje naj se zaraščanje kmetijskih površin, zato naj se spodbuja ekstenzivno
kmetijstvo, predvsem paša
- naravne kotanje s stoječo vodo, t. i. mlakuže, se ne zasipava, ograjuje, spreminja
morfologije ali z uporabo nenaravnih materialov povečuje vodotesnost ter se ne spreminja
njihove osnovne namembnosti, to je za napajanje pašne živine
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- na območju naj se ne postavlja ograj, ki bi prosto živečim vrstam onemogočale prehod ali bi
jim kot past predstavljalo grožnjo

-

-

TE-5

PIP

BT

-

TE-6

PIP

SK, K2

-

TE-7

PIP

BT, SK, K2

Omilitveni ukrepi:
NV Sušnikov javor 1
pri morebitnih novogradnjah in rekonstrukcijah objektov v okolici se drevo ustrezno fizično
zaščiti z ograjo
v času gradnje je potrebno preprečiti odlaganje gradbenega materiala ter odpadkov na
območje naravnih vrednot oziroma rastišča dreves
življenjske razmere na rastišču dreves se ohranja nespremenjene, zato se ne odstranjuje
zemlje, razkriva korenin, zasipava debla ali rastišča oz. 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 utrjuje le v tolikšni meri, da se omogoči zadostno zračnost in vodo
prepustnost tal nad koreninskim sistemom
posege in dejavnosti na območju se načrtuje in izvaja v obsegu in na način, da bo
zagotovljeno ohranjanje lastnosti varovanega območja in naravne vrednote ter da bodo
omogočeni pogoji za nadaljnji obstoj
gradnje novih objektov za nastanitev, gostinske in servisne dejavnosti ali za turistične,
rekreacijske in športne namene, se ne načrtuje
na območjih, ki so po namenski rabi opredeljena kot razpršena poselitev in razpršena
gradnja, se v skladu s predpisom, ki ureja zavarovano območje KP Golte, dodatno ne gradi
novih objektov. Na legalno zgrajenih objektih je dopustno izvajanje del za vzdrževanje in
rekonstrukcijo objektov ter odstranjevanje in gradnja novega objekta na mestu obstoječega,
ki mora biti enake namembnosti ter zgrajen v enakih gabaritih. Dozidava, nadzidava ali
sprememba namembnosti objektov pastirskih stanov na pašnih planinah v bivalne ali
turistične ni dovoljena
opredelitev namenske rabe prostora naj izhaja iz obstoječega stanja v naravi. Poleg
obstoječih poselitvenih jeder, gozdnih in kmetijskih zemljišč, se tudi ohranja manjše gozdne
otoke, skupine dreves in posamezno drevje
v gozdnem prostoru se gospodari po načelih sonaravnega gospodarjenja. Preprečuje naj se
zaraščanje kmetijskih površin, zalo naj se spodbuja ekstenzivno kmetijstvo, predvsem paša
naravne kotanje s stoječo vodo. t. i. mlakuže. se ne zasipava, ograjuje, spreminja
morfologije ali z uporabo nenaravnih materialov povečuje vodotesnost ter se ne spreminja
njihove osnovne namembnosti, to je za napajanje pašne živine
na območju naj se ne postavlja ograj, ki bi prosto živečim vrstam onemogočale prehod ali bi
jim kot past predstavljalo grožnjo
ni podrobnejših PIP
na kmetijskih zemljiščih (K2) znotraj EUP je možno umestiti kamp-šotorišče, spremljajoči
objekti za potrebe kampa-šotorišča se uredi v okviru obstoječih in predvidenih objektov
kmetije

- območje kmetije ter manjših počitniških objektov za potrebe turizma s spremljajočimi
dejavnostmi
- izdelana je Strokovna podlaga za kmetijo Jordan, (izdelal IUP d.o.o., št. projekta 314/15,
Junij 2015), območja so:
-

območje A obstoječa stavbna zemljišča (SK)

-

območje B predvidena stavbna zemljišča, sprememba iz kmetijskih površin
(K2) v stavbna zemljišča (BT)

- območje A se nahaja v vzhodnem delu obravnavanega območja in zajema obstoječe
objekte kmetije Jordan ter objekte v gradnji. Objekti so razmeščeni gručasto, na jugu in
vzhodu omejeni z gozdom. So različnih tlorisnih in višinskih gabaritov, večina slemen je
orientiranih sever-jug, skladno s plastnicami. Do njih je speljana obstoječa povezovalna
cesta, ki je v katastru cest zavedena kot gozdna cesta. Obstoječi objekti so večji
stanovanjski objekt, večji gospodarski objekt ter manjši gospodarski objekti, tudi ostanki
starejše kmetije (kašča, kozolci). V severnem delu obstoječega stavbišča so trije objekti v
gradnji, ki so namenjeni kot turistični dejavnosti
- območje B zajema del kmetijskih zemljišč znotraj obravnavanega območja, katerim se
spremeni namembnost. Območje je predvideno za turistične dejavnosti (BT). V območju je
predvidena umestitev novih manjših turističnih nastanitvenih objektov (približne dimenzije
5.00 x 7.00 m). Predvideni objekti so umeščeni v loku po severnem delu obravnavanega
območja. Slemena so orientirana različno, skladno s plastnicami terena, v smeri SZ-JV.
Predvidena cestna povezava se uredi severno od objektov, kjer je možna ureditev dostopa
do objektov in parkirnih mest za obiskovalce. Predvidena cestna povezava se navezuje na
obstoječo in se uredi v obliki zanke. Predvideni objekti morajo biti od gozdnega roba
oddaljeni vsaj za eno sestojno oziroma drevesno višino, najmanj pa 10 m
- pred nadaljnjim načrtovanjem je potrebno pridobiti geomehansko poročilo glede gradnje
vseh posegov, ter dosledno upoštevati zaključke le-tega
- v osrednjem delu obravnavanega območja, na kmetijskih zemljiščih, je predvidena ureditev
manjšega bajerja. Obstoječe drevje in travnate površine se ohranjajo in vključijo v ureditveno
zasnovo bajerja
- ob obstoječi cesti jugozahodno od obravnavanega območja, ob gozdnem robu, je
predvidena umestitev čistilne naprave
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- površine za turizem - predvidena je ohranitev obstoječih objektov in dograditev novih
objektov, namenjenih turizmu in ureditvi muzeja na prostem. Obstoječi objekti kulturne
dediščine se ohranijo, obnovijo in vključijo v predvideno območje za turizem kot muzej na
prostem
- ostale površine- zajema najboljša kmetijska in vodna oziroma obvodna zemljišča, ki se
ohranijo. Na njih je možna ureditev zelenih rekreativnih in športnih površin z dostopi,
tematskimi oziroma učnimi peš potmi, kolesarskimi potmi ter ostalimi sonaravnimi zunanjimi
ureditvami. Možna je ureditev šotorišča s sezonskim značajem za namene poletnih otroških
in mladinskih taborov. Možna je izvedba začasnih premičnih enostavnih objektov za namene
izvajanja določenih programov šole v naravi, brez komunalnih priključkov. Zunanji vidni deli
objekta se izvedejo v naravnih lesenih ali drugih materialih, primernih okolju in montažne
izvedbe. Obstoječe drevje in travnate površine se ohranjajo in vključijo v ureditveno zasnovo
šotorišča. Prehod med urejenimi površinami in naravnim okoljem naj bo čim manj opazen.
Ureditve se izvedejo brez uporabe betonskih škarpnikov, monolitnih betonskih in kamnitih
škarpo Višinske premostitve se izvedejo v obliki zatravljenih brežin, prehodi v okoliški teren
so postopni, brez ustvarjenih ostrih barier. Izdelana je Strokovna podlaga za območje Prod
»Muzej na prostem« (izdelal IUP d.o.o., št. projekta 312/15, Junij 2015)

TE-10

PIP

E, SK, ZD

- na območju so objekti, varovani kot kulturna dediščina in sicer domačija Ter 28, kozolec ob
domačiji Ter 29 ter Volovlekov mlin oziroma žaga
- na območju celotne EUP je dopustna tudi gradnja ribogojnice, MHE in ostalih objektov
opredeljenih v podrobni namenski rabi
Omilitveni ukrepi: na območju za MHE:
- potrebno je izvesti predhodne raziskave za določitev ekološko sprejemljivega pretoka ter na
podlagi rezultatov raziskav določiti količino odvzema vode ter čas odvzema vode
- potrebno je ohranjati obstoječe biotske in ekološke razmere v vodotoku
- ohranja se obstoječa širina vodotoka, poglabljanje se ne izvaja
- potrebno je ohraniti prehodnost vodotoka za vodne organizme
- morebitne utrditve brežin vodotoka naj se izvedejo na naraven način (biotehnični ukrepi)

TE-11

PIP

A

TE-13

OPPNp

BT, ZS, VC, G, K2

- brežina vodotoka naj se zasadi z avtohtonimi drevesnimi oz. grmovnimi vrstami oziroma se
prepusti naravnemu zaraščanju
- na območju EUP je dopustna le gradnja kozolcev in gospodarskih objektov
- do izdelave OPPN so na območju dovoljeni posegi skladno s 128. členom odloka
Usmeritve za izdelavo OPPN
- ureditve za potrebe smučišča, izgradnja žičniških objektov, naprav in vse potrebne
infrastrukture za potrebe smučišča na drugih kmetijskih zemljiščih - K2 in na površinah za
oddih, šport in rekreacijo - ZS, načrtuje se nova šest sedežnica Kladje umestitev smučišča,
smučarskih prog na drugih kmetijskih zemljiščih - K2
- za vsak poseg je potrebno pridobiti naravovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote
Zavoda za varstvo narave, upošteva se :
- podrobnejše in konkretne varstvene usmeritve za ureditev novih smučarskih terenov in nove
šestsedežnice Kladje bodo podane v postopku priprave OPPN
- posege in dejavnosti na območju se načrtuje in izvaja skladno z varstvenim režimom ter v
obsegu in na način, da bo zagotovljeno ohranjanje lastnosti varovanega območja in naravne
vrednote ter da bodo omogočeni pogoji za nadaljnji obstoj
- ohranja se temeljne krajinske in biotske kvalitete območja in obstoječe gozdne površine.
Zato naj se trasa za postavitev šestsedežnice Kladje načrtuje tako, da se bo izkrčilo gozdne
površine le v nujnem obsegu za potrebe ureditve smučarske proge in izgradnjo žičnice
- gradnja novih objektov za nastanitev, gostinske in servisne dejavnosti ali za turistične,
rekreacijske in športne namene se ne načrtuje
- na zemljiščih, ki so po namenski rabi opredeljena kot BT, se ne načrtuje novih objektov za
bivanje, gostinske in druge servisne storitve
- v naselju Ter ob spodnji postaji načrtovane žičnice Kladje in območja za turizem se predvidi
ureditev ustreznega števila parkirnih mest za obiskovalce smučišča in Krajinskega parka
Golte ter bližnjih turističnih kmetij
Do izdelave OPPN se upošteva naslednje varstvene pogoje in usmeritve:
- na območju namenske rabe BT je na legalno zgrajenih objektih dopustno izvajanje del za
vzdrževanje in rekonstrukcijo objektov ter odstranjevanje in gradnja novega objekta na
mestu obstoječega, ki mora biti enake namembnosti ter zgrajen v enakih gabaritih v skladu s
tradicionalnim stavbarstvom. Dozidava, nadzidava ali sprememba namembnosti objektov
pastirskih stanov na pašnih planinah v bivalne ali turistične ni dovoljena. Morebitne ureditve
v bližnji okolici objektov naj se izvedejo brez uporabe betonskih škarpnikov, monolitnih
betonskih in kamnitih škarp. Višinske premostitve se izvedejo v obliki zatravljenih brežin,
prehodi v okoliški teren naj bodo postopni, brez ustvarjenih ostrih barier
- osvetljevanje smučarskih terenov za namene nočne smuke ali druge aktivnosti se ne izvaja
- zaradi bližine gnezdišča planinskega orla ravni hrupa med obratovanjem objekta ne smejo
presegati mejnih vrednosti ravni za II. območje - (55 dBA dnevna raven, 45 dBA nočna
raven). Zunanji zvočniki se ne nameščajo na objekt
- zaščitne ograje na smučiščih morajo biti izvedene na način, da se jih lahko takoj po končani
smučarski sezoni odstrani ter se pred začetkom pašne sezone izvede sanacija poškodb na
travni ruši
18

Uradni list Republike Slovenije

TE-14

PIP

G, K2

Št.

70 / 29. 11. 2019 /

Stran

8587

- na obstoječih žičniških napravah in smučarskih terenih je možno izvajati le dela, ki so
potrebna z vidika zagotavljanja varnosti uporabnikov
- dela za vzdrževanje obstoječih smučarskih terenov se izvaja v obsegu in na način, da se
ohranja morfologija travnatih zemljišč s razgibanim reliefom, kotanjami, golimi skalnimi
samicami... Za preprečitev erozije na obstoječih ali novih smučarskih terenih se morajo
izvajati sonaravni ukrepi. Vzdrževalna dela se ne smejo opravljati ponoči
- dostop do območja za namene vzdrževanja objektov in izvajanja dejavnosti se izvaja po
obstoječih poteh in je dovoljena samo za upravljavce in lastnike zemljišč. Uporaba poti za
druge se onemogoči s postavitvijo ustreznih zapornic in opozoril
- naravnih kotanj s stoječo vodo, t. i. lakuž, se ne zasipava, ograjuje, spreminja morfologije ali
z uporabo nenaravnih materialov povečuje vodotesnost ter se ne spreminja njihove osnovne
namembnosti, to je za napajanje pašne živine
- v gozdnem prostoru se gospodari po načelih sonaravnega gospodarjenja. V gozdu naj se
izvajajo le sanacijski ukrepi oziroma se posamezno drevo odstrani, kadar le to ogroža
varnost ljudi. Na deblo, korenine in veje dreves naj se ne obeša, pritrjuje ali postavlja tujih
teles (plakati, obvestila, table, žični vodi, zvočniki, svetila...)
- preprečuje naj se zaraščanje kmetijskih površin, zato naj se spodbuja ekstenzivno
kmetijstvo, predvsem paša
- na območju naj se ne postavlja ograj, ki bi prosto živečim vrstam onemogočale prehod ali bi
jim kot past predstavljalo grožnjo
- na območju izven načrtovanih EUP z namensko rabo BT, se ne gradi nezahtevnih,
enostavnih objektov ter ne vnaša druge urbane opreme
Omilitveni ukrepi:
- gradbena in večja vzdrževalna dela (vključno z odstranitvijo vegetacije) se ne smejo izvajati
v času rastitve ter v času poleganja, valjenja in zgodnjega obdobja vodenja mladičev.
Tovrstna dela se morajo v vsakem letu zaključiti do 15. aprila, in se ne smejo pričeti pred
31.julijem. Poleg tega se gradbena in vzdrževalna dela ne smejo opravljati ponoči. Tudi
gozdarske in druge moteče dejavnosti v času obratovanja naj se izvajajo izven časa
gnezditve, še posebej ne v bližini rastišč
- zaščitne ograje morajo biti premične, odstraniti jih je potrebno takoj po končani smučarski
sezoni (v projektu zaščitne ograje niso predvidene)
- območja gozdnih cest (Smrekovec, Golte) je kljub planski opredelitvi kot območja prometnih
površin, potrebno ohranjati v obliki gozdnih cest in se jih ne asfaltira
- turiste je potrebno z ustreznimi tablami opozoriti na prisotnost ogroženih živalskih vrst in na
pomen ohranjanja le-teh, kar ima poleg naravovarstvenega tudi izobraževalno vrednost
(ohranjanje življenjskega okolja za ptice in ostale živali v alpski krajini)
- pri razgaljenju površin je potrebno zagotoviti, da ne bo prišlo do vnosa invazivnih tujerodnih
rastlinskih vrst
- ohranja se temeljne krajinske in biotske kvalitete območja in obstoječe gozdne površine.
Zato naj se trasa za postavitev šestsedežnice Kladje načrtuje tako, da se bo izkrčilo gozdne
površine le v nujnem obsegu za potrebe ureditve smučarske proge in izgradnjo žičnice
- gradnja novih objektov za nastanitev, gostinske in servisne dejavnosti ali za turistične,
rekreacijske in športne namene se ne načrtuje
- na zemljiščih, ki so po namenski rabi opredeljena kot BT, se ne načrtuje novih objektov za
bivanje, gostinske in druge servisne storitve. Meja območja namenske rabe BT naj se izriše
v obsegu, da so vključeni le obstoječi legalno zgrajeni objekti namenjeni gostinski ponudbi in
servisni objekti smučišča
Območje mirne cone, pod pogoji varstvenih pogojev in usmeritev:
- območje je primarno namenjeno zagotavljanju ugodnega ohranitvenega stanja divjega
petelina (Tetrao urogallus) in drugih ogroženih vrst s prilagojenim gospodarjenjem z gozdom
in z omejitvami pri ostalih dejavnostih
- na območju se ne gradi novih gozdnih cest, kolesarskih, tematskih ali turističnih poti ter
drugih nezahtevnih, enostavnih objektov ter ne vnaša druge urbane opreme
- na območju se ne izvaja turističnih, rekreacijskih, športnih aktivnosti ali drugih oblik
preživljanja prostega časa (npr. pohodi, trekingi, kolesarske prireditve, pikniki itd.)
- gradnja gozdnih vlak se omeji in prilagodi rastiščem divjega petelina. Krožnih ali
povezovalnih vlak, ki prečkajo območje, se ne gradi
- obstoječe gozdne prometnice (ceste in vlake) na območju se zapre za vse dejavnosti, razen
za gospodarjenje z gozdom. Režim gospodarjenja naj bo zastavljen z daljšo obhodnjo,
prilagojeno sečnjo in časovnimi omejitvami za delo v gozdu
- žičnatih ograj za zaščito mladovja se na območju ne postavlja
- v sestojih naj se zagotavlja visok delež starejšega gozda (sestoji v obnovi, debeljaki - z
deležem vsaj 40%), z rahlim, mestoma vrzelastim ali pretrganim sklepom krošenj, ki
zagotavlja bogato zeliščno plast (borovnica in brusnica) in omogoča visoke gostote gozdnih
mravelj (Formica sp.)
- pomlajevanje naj se prepušča naravni sukcesiji
- med gozdnimi in negozdnimi površinami se vzpostavijo mehki in široki prehodi (strukturiran
gozdni rob) predvsem tako, da je prisotno veliko pionirskih vrst in malinjaka
- izvajanje del v gozdu se omeji v obdobju med 1.2. in 10.7. predvsem v okolici rastišč divjega
petelina
- gospodarjenje z gozdom naj temelji na redkih poseganjih v gozd (obhodnja nad 10 let) in s
podaljšanimi proizvodnimi dobami. Znotraj mirne cone se lahko določijo posamezna rastišča
kot ekocelice brez gospodarjenja
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- krmišč ali krmnih njiv za prostoživeče vrste se na območju ne ureja
- območje mirne cone se lahko označi v naravi
Omilitveni ukrepi:
- za vsak načrtovani poseg na teh površinah je potrebno pridobiti naravovarstvene pogoje in
soglasje pristojne organizacije za varstvo narave
- na območju se ne gradi novih gozdnih cest. kolesarskih, tematskih ali turističnih poti ter
drugih nezahtevnih, enostavnih objektov ter ne vnaša druge urbane opreme
- na območju se ne izvaja turističnih, rekreacijskih, športnih aktivnosti ali drugih oblik
preživljanja prostega časa (npr. pohodi, trekingi. kolesarske prireditve, pikniki itd.)
- gradnja gozdnih vlak se omeji in prilagodi rastiščem divjega petelina. Krožnih ali
povezovalnih vlak. ki prečkajo območje, se ne gradi. Obstoječe gozdne prometnice (ceste in
vlake) na območju se zapre za vse dejavnosti, razen za gospodarjenje z gozdom. Režim
gospodarjenja naj bo zastavljen z daljšo obhodnjo. prilagojeno sečnjo in časovnimi
omejitvami za delo v gozdu
- žičnatih ograj za zaščito mladovja se na območju ne postavlja. V sestojih naj se zagotavlja
visok delež starejšega gozda (sestoji v obnovi, debeljaki - z deležem vsaj 40 %). z rahlim,
mestoma vrzelastim ali pretrganim sklepom krošenj, ki zagotavlja bogato zeliščno plast
(borovnica in brusnica) in omogoča visoke gostote gozdnih mravelj (Uormiea sp.)
- pomlajevanje naj se prepušča naravni sukcesiji
- med gozdnimi in negozdnimi površinami se vzpostavijo mehki in široki prehodi (strukturiran
gozdni rob) predvsem tako, da je prisotno veliko pionirskih vrst in malinjaka
- izvajanje del v gozdu se omeji v obdobju med 1.2. in 10.7. predvsem v okolici rastišč divjega
petelina
- gospodarjenje z gozdom naj temelji na redkih poseganjih v gozd (obhodnja nad 10 let) in s
podaljšanimi proizvodnimi dobami. Znotraj mirne cone se lahko določijo posamezna rastišča
kot ekocelice brez gospodarjenja
- krmišč ali krmnih njiv za prostoživeče vrste se na območju ne ureja. Območje mirne cone se
lahko označi v naravi
- območje mirne cone, pogoji in usmeritve navedeni v EUP TE – 14
Omilitveni ukrepi:
- za vsak načrtovani poseg na teh površinah je potrebno pridobiti naravovarstvene pogoje in
soglasje pristojne organizacije za varstvo narave
- na območju se ne gradi novih gozdnih cest. kolesarskih, tematskih ali turističnih poti ter
drugih nezahtevnih, enostavnih objektov ter ne vnaša druge urbane opreme
- na območju se ne izvaja turističnih, rekreacijskih, športnih aktivnosti ali drugih oblik
preživljanja prostega časa (npr. pohodi, trekingi. kolesarske prireditve, pikniki itd.)
- gradnja gozdnih vlak se omeji in prilagodi rastiščem divjega petelina. Krožnih ali
povezovalnih vlak. ki prečkajo območje, se ne gradi. Obstoječe gozdne prometnice (ceste in
vlake) na območju se zapre za vse dejavnosti, razen za gospodarjenje z gozdom. Režim
gospodarjenja naj bo zastavljen z daljšo obhodnjo. prilagojeno sečnjo in časovnimi
omejitvami za delo v gozdu
- žičnatih ograj za zaščito mladovja se na območju ne postavlja. V sestojih naj se zagotavlja
visok delež starejšega gozda (sestoji v obnovi, debeljaki - z deležem vsaj 40 %). z rahlim,
mestoma vrzelastim ali pretrganim sklepom krošenj, ki zagotavlja bogato zeliščno plast
(borovnica in brusnica) in omogoča visoke gostote gozdnih mravelj (Uormiea sp.)
- pomlajevanje naj se prepušča naravni sukcesiji
- med gozdnimi in negozdnimi površinami se vzpostavijo mehki in široki prehodi (strukturiran
gozdni rob) predvsem tako, da je prisotno veliko pionirskih vrst in malinjaka
- izvajanje del v gozdu se omeji v obdobju med 1.2. in 10.7. predvsem v okolici rastišč divjega
petelina
- gospodarjenje z gozdom naj temelji na redkih poseganjih v gozd (obhodnja nad 10 let) in s
podaljšanimi proizvodnimi dobami. Znotraj mirne cone se lahko določijo posamezna rastišča
kot ekocelice brez gospodarjenja

TE-16

PIP

A, G, K1, K2

- krmišč ali krmnih njiv za prostoživeče vrste se na območju ne ureja. Območje mirne cone se
lahko označi v naravi
Pogoji za urbanistično in arhitekturno oblikovanje objektov na opredeljenih območij za gradnjo:
- gradnje se morajo prilagajati oblikovnim značilnostim prostora. To velja tudi za pomožne
objekte. Nadomestna gradnja je dopustna tedaj, ko je obstoječi objekt poškodovan, porušen
ali dotrajan v tolikšni meri, da ni možna njegova prenova. V primeru, da se del obstoječega
objekta ohrani, je potrebno ohranjeni del in nov objekt povezati v enotno oblikovano stavbno
maso. Nakloni strešin in kritina morajo biti v tem primeru enaki
- daljša stranica objekta vzporedna s plastnicami terena
- objekti naj tvorijo zaključeno strnjeno skupino, gručo
- arhitektura objektov je tradicionalna, upoštevati je potrebno kvalitetne značilnosti in detajle
krajevne arhitekture. Streha naj bo simetrična dvokapnica, naklon strešine med 40° in 50°,
sive barve (skodle ali sodobni materijali), čopi, gabariti objektov :K+P+IP, tlorisi so
podolgovati v razmerju npr. 1:1,8
- bele barve fasad oziroma lesene fasade v naravni barvi lesa, kombinacija uporabe lokalnega
lesa in kamna
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- enako velike okenske odprtine, preprosto oblikovane ograje in leseni hodniki (ganki), vidni
deli kleti nad terenom naj bodo ometani z ometom v beli barvi
TE-17

PIP

G, K2, VC, A

- pogoji in usmeritve navedeni v EUP TE-4
- za vse posege je potrebno pridobiti soglasje pristojnega organa za upravljanje z vodami

TE-18

PIP

A

- za vse posege v prostor je potrebno s strokovno podlago zagotoviti, da se s posegom ne
poveča obstoječa stopnja ogroženosti na območju in izven njega, zato je potrebno skupaj z
načrtovanjem gradnje novih objektov načrtovati celovite ukrepe za zmanjšanje poplavne
ogroženosti, njihovo izvedbo pa končati pred začetkom gradnje novih objektov
- prepoved gradnje objektov na območju visokega in srednjega razreda.
- za vse posege je potrebno pridobiti soglasje pristojnega organa za upravljanje z vodami

TE-19

PIP

K2

- za vse posege je v prostor je potrebno s strokovno podlago zagotoviti, da se s posegom ne
poveča obstoječa stopnja ogroženosti na območju in izven njega, zato je potrebno skupaj z
načrtovanjem gradnje novih objektov načrtovati celovite ukrepe za zmanjšanje poplavne
ogroženosti, njihovo izvedbo pa končati pred začetkom gradnje novih objektov
- krčitve za potrebe smučišča
- rok krčitve je vezan na obdobje do 15 let in je vezan na izgradnjo šestsedežnice Kladje in
izgradnjo novih smučarskih prog

TE-20

PIP

K2

- način gospodarjenja na kmetijski rabi mora biti skladen z načinom gospodarjenja na
kmetijski rabi na EUP TE-13 za območje kmetijskih zemljišč
- krčitve za potrebe smučišča
- rok krčitve je vezan na obdobje do 15 let in je vezan na izgradnjo šestsedežnice Kladje in
izgradnjo novih smučarskih prog

TE-21

PIP

K2

- način gospodarjenja na kmetijski rabi mora biti skladen z načinom gospodarjenja na
kmetijski rabi na EUP TE-13 za območje kmetijskih zemljišč
- krčitve za potrebe smučišča
- rok krčitve je vezan na obdobje do 15 let in je vezan na izgradnjo šestsedežnice Kladje in
izgradnjo novih smučarskih prog
- način gospodarjenja na kmetijski rabi mora biti skladen z načinom gospodarjenja na
kmetijski rabi na EUP TE-13 za območje kmetijskih zemljišč

Odprti prostor
Ljubno
OP-1

PIP

G, K1, K2, A

- ni podrobnejših PIP

OP-2

PIP

G, K1, K2, A, SK, VC

- ni podrobnejših PIP
Omilitveni ukrepi:
- Visočnikov javor, (parc. št. 585/1, k.o. Ter) območje razpršene poselitve
- pri morebitnih novogradnjah in rekonstrukcijah objektov v okolici se drevo 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 dreves se ohranja nespremenjene, zato se ne odstranjuje
zemlje, razkriva korenin, zasipava debla ali rastišča oz. 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 utrjuje le v tolikšni meri, da se omogoči zadostno zračnost in vodo
prepustnost tal nad koreninskim sistemom
- urejanje objektov (rekonstrukcije, dograditve) in okolice objektov se načrtuje na način, da za
njihovo varnost ne bo potrebno izvesti kakršnih koli ureditev na brežini ali v strugi Savinje
- okolica morebitnih predvidenih objektov naj se ureja z zasaditvijo avtohtonega drevja in
grmovnic
- obvodna vegetacija se v celoti ohrani
- morebitne nastale gradbene odpadke in odvečni izkopni material se deponira na zato
urejenem odlagališču stran od struge in obvodnega pasu
- urejanje objektov in okolice objektov se načrtuje na način, da za njihovo varnost ne bo
potrebno izvesti kakršnih koli ureditev na brežini ali v strugi Savinje
- morfologija brežine in dna struge Savinje se ne spreminja z izgradnjo dostopov do vode.
- okolica morebitnih predvidenih objektov naj se ureja z zasaditvijo avtohtonega drevja in
grmovnic
- odlaganje kakršnega koli gradbenega in ostalega materiala v strugo in na bregove Savinje
se ne izvaja
Omilitveni ukrepi: NV Alteškova bodika
- pri morebitnih novogradnjah in rekonstrukcijah objektov v okolici se drevo ustrezno fizično
zaščiti z ograjo
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- v času gradnje je potrebno preprečiti odlaganje gradbenega materiala ter odpadkov na
območje naravnih vrednot oziroma rastišča dreves
- življenjske razmere na rastišču dreves se ohranja nespremenjene, zato se ne odstranjuje
zemlje, razkriva korenin, zasipava debla ali rastišča oz. 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

OP-3

PIP

G, K1, K2, A, SK

- podlago se na rastišču utrjuje le v tolikšni meri, da se omogoči zadostno zračnost in vodo
prepustnost tal nad koreninskim sistemom
- ni podrobnejših PIP
- pred začetkom zemeljskih del potrebno pridobiti geotehničino poročilo
Omilitveni ukrepi:
NV Ermenčeva tisa
- pri morebitnih novogradnjah in rekonstrukcijah objektov v okolici se drevo ustrezno fizično
zaščiti z ograjo
- v času gradnje je potrebno preprečiti odlaganje gradbenega materiala ter odpadkov na
območje naravnih vrednot oziroma rastišča dreves
- življenjske razmere na rastišču dreves se ohranja nespremenjene, zato se ne odstranjuje
zemlje, razkriva korenin, zasipava debla ali rastišča oz. 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

OP-4

PIP

G, K1, K2, A, SK

- podlago se na rastišču utrjuje le v tolikšni meri, da se omogoči zadostno zračnost in vodo
prepustnost tal nad koreninskim sistemom
- ni podrobnejših PIP
Omilitveni ukrepi:
- urejanje objektov (rekonstrukcije, dograditve) in okolice objektov se načrtuje na način, da za
njihovo varnost ne bo potrebno izvesti kakršnih koli ureditev na brežini ali v strugi Savinje
- okolica morebitnih predvidenih objektov naj se ureja z zasaditvijo avtohtonega drevja in
grmovnic

OP-5

PIP

G, K1, K2, A, SK, ZD

- odlaganje kakršnega koli gradbenega in ostalega materiala v strugo in na bregove Savinje
se ne izvaja
- ni podrobnejših PIP
- pred začetkom zemeljskih del potrebno pridobiti geotehnično poročilo.
Omilitveni ukrepi:
- na območju varovanj kulturne dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in
soglasje pristojne enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine upošteva se :
- z umestitvijo novogradnje v prostor naj se ohranja tradicionalni vzorec pozidave
(novogradnja mora biti načrtovana v tradicionalni arhitekturni podobi)
- uporablja se avtohtone materiale, oblikovanost zunanjščine naj sledi vzorcu (gručasta)
poselitve na širšem območju
- urejanje objektov (rekonstrukcije, dograditve) in okolice objektov se načrtuje na način, da za
njihovo varnost ne bo potrebno izvesti kakršnih koli ureditev na brežini ali v strugi Savinje
- okolica morebitnih predvidenih objektov naj se ureja z zasaditvijo avtohtonega drevja in
grmovnic
- obvodna vegetacija se v celoti ohrani
- morebitne nastale gradbene odpadke in odvečni izkopni material se deponira na zato
urejenem odlagališču stran od struge in obvodnega pasu
- urejanje objektov in okolice objektov se načrtuje na način, da za njihovo varnost ne bo
potrebno izvesti kakršnih koli ureditev na brežini ali v strugi Savinje
- morfologija brežine in dna struge Savinje se ne spreminja z izgradnjo dostopov do vode
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