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OBČINA HRASTNIK
2.

Na podlagi 52. člena Zakona o prostorskem
načrtovanju (v nadaljevanju ZPNačrt; Ur. l. RS,
št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09, 80/10ZUPUDPP (106/10 popr.), 57/12 ZVO-1E, 57/12,
57/12 – ZUPUDPP-A, 58/12-ZKZ, 109/12, 53/13
Skl. US) in 17. člena Statuta Občine Hrastnik
(Uradni vestnik Zasavja, št. 17/2010,– čistopis,
19/2010-popr.) je Občinski svet Občine Hrastnik
na 11. redni seji, dne 04. 02. 2016 sprejel
Odlok
o Občinskem prostorskem načrtu Občine
Hrastnik
(OPN Hrastnik)

1.0 Uvodne določbe
1. člen
(predmet odloka)
S tem odlokom Občina Hrastnik sprejema
Občinski prostorski načrt (v nadaljevanju OPN).
Z njim občina načrtuje posege v prostor na
strateški ravni, kjer določa izhodišča, cilje in
usmeritve prostorskega razvoja in na izvedbeni
ravni, kjer določa rabo prostora ter merila in
pogoje za posege v prostor. OPN je temeljna
pravna podlaga za izvajanje prostorske politike
občine
povezane
z
zagotavljanjem
in
izboljšanjem pogojev bivanja, gospodarskega
razvoja, varovanjem okolja, varstvom narave,
ohranjanjem kulturne dediščine, razvojem
gospodarske
javne
infrastrukture
ter
uresničevanjem skupnih socialnih, zdravstvenih,
vzgojnih,
izobraževalnih,
kulturnih
in
športnorekreacijskih potreb občanov.
2. člen
(veljavnost odloka)
(1) Odlok velja za območje celotne občine in se
upošteva pri pripravi občinskih podrobnih
prostorskih načrtov in drugih predpisov občine, ki
se nanašajo na rabo in urejanje prostora.
Izvedbeni del odloka je pravna podlaga za izdajo
dovoljenj za posege v prostor, razen na
območjih, ki se urejajo z veljavnimi občinskimi
prostorskimi izvedbenimi načrti ali državnimi
prostorskimi načrti.

Št. 2

(2) Ob določilih tega akta se pri gradnji in vseh
drugih posegih v prostor, poleg predpisov o
graditvi objektov, upoštevajo tudi zakoni in drugi
predpisi, ki določajo javnopravne režime v
prostoru.
3. člen
(vsebina in oblika odloka)
(1) OPN je sestavljen iz strateškega dela,
izvedbenega dela in prilog. Vsebuje tekstualni in
grafični del in je izdelan ter se uporablja v tiskani
in digitalni obliki.
(2) Strateški del OPN je sestavljen iz besedila, ki
je v poglavju 2.0 odloka in grafičnih prikazov na
naslednjih kartah (v merilu 1:30000):
- karta 1 - prikazi zasnove prostorskega
razvoja
občine
(_21_str_del_211_zas_pros_raz - 1 list),
- karta 2 - prikazi zasnove gospodarske
javne
infrastrukture
(_21_str_del_212_zas_gji - 1 list),
- karta 3 - prikazi okvirnih območij naselij,
vključno z območji razpršene gradnje ter
prikaz
okvirnih
območij
razpršene
poselitve
(_21_str_del_213_zas_pos_rg_rp - 1 list),
- karta 4.1 - prikazi usmeritev za razvoj
poselitve
in
celovito
prenovo
(_21_str_del_2141_zas_pos_usm - 1 list),
- karta 4.2 - prikazi usmeritev za razvoj v
krajini (_21_str_del_2142_zas_ost_kraj - 1
list),
- karta 4.3 - prikazi usmeritev za določitev
namenske
rabe
zemljišč
(_21_str_del_2143_zas_ost_nrp - 1 list).
(3) Izvedbeni del OPN je sestavljen iz besedila,
ki je v poglavju 3.0 odloka, priloge 1 in priloge 2
k odloku ter grafičnih prikazov na naslednjih
kartah (v merilu 1:5000):
- karta 221 - pregledna karta občine
Hrastnik
z
razdelitvijo
na
liste
(_221_preg_kar_listi - 1 list),
- karta 222 - pregledna karta občine
Hrastnik s prikazom osnovne namenske
rabe in ključnih omrežij gospodarske javne
infrastrukture (_222_preg_kar_onrp_gji- 1
list),
- karta 223 prikazi območij enot urejanja
prostora, podrobnejše namenske rabe
prostora in prostorskih izvedbenih pogojev
(_223_eup_pnrp_pip- 19 listov),
- karta 224 prikazi območij enot urejanja
prostora
in
gospodarske
javne
infrastrukture (_224_eup_gji –19listov).
(4) OPN ima naslednje priloge:
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- Izvleček
iz
hierarhično
nadrejenih
prostorskih aktov (za območje Občine
Hrastnik) (_31_izvl),
- prikaz stanja prostora občine Hrastnik
(_32_st_pros),
- strokovne podlage, na katerih temeljijo
rešitve (_33_str_pod),
- urbanistični načrt Hrastnik in urbanistični
načrt Dol pri Hrastniku z Brnico
(_331_un_konc_del in 332_un_podr_del),
- smernice in mnenja nosilcev urejanja
prostora (_34_sm_mn),
- obrazložitev OPN (_35_obr),
- povzetek za javnost (_36_pov_jav),
- okoljsko poročilo (_37_por_okolj).
(5) V grafičnem delu prikaza stanja so prikazana
varovana območja in objekti ter drugi podatki s
področja varstva kmetijskih zemljišč, gozdov,
voda, virov pitne vode in drugih naravnih virov,
ohranjanja narave in varovanja okolja, varstva
kulturne dediščine, varstva pred naravnimi in
drugimi nesrečami, upravljanja z gospodarsko
javno infrastrukturo in drugih predpisov, ki se
nanašajo na prostor. Podatki iz prikaza stanja
prostora se v povezavi s smernicami nosilcev
urejanja prostora in predpisanimi režimi
varovanja in zaščite upoštevajo pri načrtovanju
posegov v prostor in pri upravnih odločitvah v
zvezi z njimi. Njihova položajna natančnost je
različna in se praviloma razlikuje od položajne
natančnosti zemljiškega katastra.
(6) OPN obsega celotno območje občine in je
izdelan za območja vseh njenih katastrskih
občin ter velja za celotne parcele znotraj k.o.
tudi v primeru neusklajenosti meje občine z
zemljiškim katastrom.
(7) OPN je izdelan skladno s Pravilnikom o
vsebini, obliki in načinu priprave občinskega
prostorskega načrta ter pogojih za določitev
območij sanacij razpršene gradnje in območij za
razvoj in širitev naselij (Ur. l. RS, št. 99/07 – v
nadaljevanju
Pravilnik
OPN)
in
drugimi
podzakonskimi predpisi s področja urejanja
prostora.
4. člen
(uporaba pojmov in okrajšav)
(1) V tem odloku so uporabljeni izrazi in pojmi,
kot so razloženi v 2. členu Zakona o
prostorskem načrtovanju (v nadaljevanju
ZPNačrt, Ur. l. RS, št. 33/07, 70/08 –ZVO-1B,
108/09, 80/10-ZUPUDPP (106/10 popr.), 43/11ZKZ-C, 57/12 ZVO-1E, 57/12, 57/12 –
ZUPUDPP-A, 58/12-ZKZ, 109/12, 53/13 Skl.
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US), v 2. členu Zakona o graditvi objektov (v
nadaljevanju ZGO-1, Ur. l. RS št. 110/02, 97/03
Odl.US: U-I-152/00-23, 41/04-ZVO-1, 45/04,
47/04, 62/04 Odl.US: U-I-1/03-15, 102/04-UPB1
(14/05 popr.), 92/05-ZJC-B, 93/05-ZVMS,
111/05 Odl.US: U-I-150-04-19, 120/06 Odl.US:
U-I-286/04-46, 126/07, 57/09 Skl.US: U-I165/09-8, 108/09, 61/10-ZRud-1 (62/10 popr.),
20/11 Odl.US: U-I-165/09-34, 57/12), v 14. do
21. členu Pravilnika o vsebini, obliki in načinu
priprave občinskega prostorskega načrta ter
pogojih za določitev območij sanacij razpršene
gradnje in območij za razvoj in širitev naselij (Ur.
l. RS, št. 99/07), v 5. členu Uredbe o
prostorskem redu Slovenije (Ur. l. RS, št.
122/04), v 2. točki Odloka o Strategiji
prostorskega razvoja Slovenije (Ur. l. RS, št.
76/04) in v 3. členu Uredbe o mejnih vrednostih
kazalcev hrupa v okolju (Ur. l. RS, št. 105/05,
34/08, 109/08, 62/10). V aktu se uporabljajo tudi
naslednje okrajšave izrazov ter pojmov:
BAT – (angleška kratica) najboljša razpoložljiva
tehnologija
BTP – bruto tlorisna površina
CC-SI – klasifikacija vrst objektov
ČN – čistilna naprava
DPN – državni prostorski načrt
DRP – dejanska raba prostora
E – etaža
EPO – ekološko pomembna območja
EUP – enota urejanja prostora
ERG – enota razpršene gradnje
FZ – faktor zazidanosti parcele
FZP – faktor zelenih površin
GE – gradbena enota
GGN – gozdno gospodarski načrt
GJI – gospodarska javna infrastruktura
GJD – grajeno javno dobro
GJS – gospodarska javna služba
HACCP – (angleška kratica) mednarodna
metoda zagotavljanja varne prehrane
JPP – javni potniški promet
KK – kulturna krajina
KKS – kabelski komunikacijski sistem
KD – kulturna dediščina
LC – lokalna cesta
MHE – mala hidroelektrarna
NDM – najvišja dovoljena masa
NRP – namenska raba prostora
NT – naselbinsko telo
NV – naravna vrednota
OJP – območje javnega prostora
ON – (okvirno) območje naselja
OPN – občinski prostorski načrt
OPNV – območje pričakovanih naravnih
vrednot
OPPN – občinski podrobnejši prostorski načrt
ORG – območje razpršene gradnje
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ORP – območje razpršene poselitve
OVE – obnovljivi viri energije
PIN – prostorski izvedbeni načrt
PNR – podrobna namenska raba
PosVO – posebno varstveno območje (Natura
2000)
pPosVO – potencialno posebno varstveno
območje (Natura 2000)
PIP – prostorski izvedbeni pogoji
PM – parkirno mesto
Pravilnik OPN - Pravilnik o vsebini, obliki in
načinu priprave občinskega prostorskega
načrta ter pogojih za določitev območij
sanacij razpršene gradnje in območij za
razvoj in širitev naselij, Ur. l. RS, št. 99/07
PRS – Prostorski red Slovenije
P+R – sistem parkiraj in se pelji
RTP – razdelilna transformatorska postaja
RPE – register prostorskih enot
RTH – Rudnik Trbovlje Hrastnik
SE RG – sanacija enot razpršene gradnje
SKD – standardna klasifikacija dejavnosti
SORG – sanacija območja razpršene gradnje,
sp – smer pozidave
SPRS – Strategija prostorskega razvoja
Slovenije
SS – stanovanjska soseska
SVPH – stopnja varstva pred hrupom
SVPS – stopnja varstva pred sevanjem
TK - telekomunikacije
TP – transformatorska postaja
TET – Termoelektrarna Trbovlje
UN – urbanistični načrt
UNP – utekočinjen naftni plin
UO – ureditveno območje (glej strokovne
podlage za poselitev tč. 33_str_pod)
VKD - varstvo kulturne dediščine,
ZGO – Zakon o graditvi objektov
ZGS – Zavod za gozdove Slovenije
ZPNačrt – Zakon o prostorskem načrtovanju
(2) Uporabljeni izrazi so obrazloženi v 78. členu.
5. člen
(vsebine besedila odloka OPN)
V besedilnem delu odloka v nadaljevanju so
naslednje vsebine:
1.0.0.0
Uvodne določbe
predmet odloka OPN
veljavnost odloka OPN
vsebina in oblika odloka OPN
uporaba pojmov in okrajšav
vsebine besedila odloka OPN
2.0.0.0
Strateški del OPN - besedilo
2.1.0.0
Izhodišča in cilji prostorskega
razvoja občine
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2.2.0.0
Zasnova
prostorskega
razvoja
občine
2.3.0.0
Zasnova GJI lokalnega pomena in
grajenega javnega dobra
2.4.0.0
Okvirna območja naselij, vključno z
območji razpršene gradnje, ki so z
njimi prostorsko povezana
2.5.0.0
Določitev okvirnih območij razpršene
poselitve
2.6.0.0
Usmeritve za prostorski razvoj
občine
2.6.1.0
Usmeritve za razvoj poselitve in za
celovito prenovo
2.6.2.0
Usmeritve za razvoj v krajini
2.6.3.0
Usmeritve za določitev namenske
rabe zemljišč
2.6.4.0
Usmeritve za določitev prostorskih
izvedbenih pogojev
2.7.0.0
Razvoj centralnih naselij na podlagi
urbanističnega načrta
3.0.0.0
Izvedbeni del OPN
3.1.0.0
Splošne določbe
3.1.1.0
Pravni obseg akta
3.1.2.0
Namenska raba
3.1.3.0
Načini urejanja
3.1.3.1
Način urejanja na območjih enot
urejanja prostora
3.1.3.2
Način urejanja na območjih z
določenimi OPPN
3.1.4.0
Varovanja
3.1.4.1
Varovanje naravnih dobrin
3.1.4.2
Varovanje naravnih kvalitet prostora
3.1.4.3
Varovanje
ustvarjenih
kvalitet
prostora
3.1.4.4
Varovanje okolja in zdravja ljudi,
živali in rastlin
3.1.4.5
Zagotavljanje varstva pred naravnimi
in drugimi nesrečami, varstva pred
požarom in obrambe
3.2.0.0
Merila in pogoji javnega prostora in
grajene gospodarske javne infrastrukture
3.2.1.0
Načrtovanje, gradnja, rekonstrukcija
in odstranitev vseh vrst objektov,
naprav
in
vodov
komunalne,
energetske
in
komunikacijske
infrastrukture,
cest
in
drugih
prometnih površin ter grajenega
javnega dobra
3.2.2.0
Javne površine kot grajeno javno
dobro
3.2.3.0
Varovalni pasovi GJI
3.2.3.1
Varovalni
pasovi
energetske
infrastrukture
3.2.3.2
Varovalni pasovi cest
3.2.3.3
Varovalni
pasovi
železniške
infrastrukture
3.2.3.4
Varovanje zračnih poti
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3.2.3.5
Varovalni pasovi komunalne in
komunikacijske infrastrukture
3.2.4.0
Druga merila in usmeritve za
načrtovanje, gradnjo in upravljanje GJI
3.3.0.0
Merila in pogoji urejanja izven
območij stavbnih zemljišč (PNR K,
G, V, LN) – EUP z oznako KGV in
območja podenot KGV:
kk - območje kulturne krajine za
šport in rekreacijo
pp - površine za pokope prebivalstva
v primeru naravnih in drugih nesreč
pz - površine za pokope živali v
primeru naravnih in drugih nesreč
agrpovršine
agromelioracij
kmetijskih zemljišč zaraščenih z
gozdom
gpn - območja gozdov s posebnim
namenom
vg - območja varovalnih gozdov
ru - površine za odlaganje ruševin v
primeru naravnih in drugih nesreč
zvr - površine za vrtičkarstvo,
vrtnarstvo, sadjarstvo
Enota razpršene gradnje na KGV –
znak v legendi
3.4.0.0
Merila in pogoji v enotah urejanja
(EUP) stavbnih zemljišč
3.4.1.0
Splošna merila urejanja EUP
stavbnih zemljišč
3.4.1.01
Bivanje v intenzivnem vaškem
oziroma podeželskem okolju
3.4.1.02
Bivanje v mirnem okolju
3.4.1.03. Bruto tlorisna površina (BTP)
3.4.1.04
Dejavnosti
3.4.1.05
Dvorišče
3.4.1.06
Faktor zazidanosti (FZ)
3.4.1.07
Faktor zelenih površin (FZP)
3.4.1.08
Gnojišče in zbiralnik gnojnice ali
gnojevke ter hlevski izpust
3.4.1.09
Kiosk ali zabojnik
3.4.1.10
Mansarda
3.4.1.11
Nadstrešnica /čakalnica/
3.4.1.12
Nadomestna gradnja
3.4.1.13
Naselbinsko pomembne izvorne
stavbe
3.4.1.14
Neizkoriščeno podstrešje
3.4.1.15
Objekti za oglaševanje
3.4.1.16
Območje javnega prostora in
območje poljavnega prostora
3.4.1.17
Obstoječa stavbna struktura
3.4.1.18
Ograje za pašo živine – plot
3.4.1.19
Okoliška stavbna struktura
3.4.1.20
Rezervoarji, silosi
3.4.1.21
Škarpe in podporni zidovi
3.4.1.22
Smučišče
3.4.1.23
Urbana oprema
3.4.1.24
Velikostni red GE

Stran 5

3.4.1.25
Vzletišče za jadralne padalce in
lahke naprave za letenje
3.4.1.25
Začasni objekti
3.4.2.0
Gradbena enota
3.4.2.1
Splošna merila in pogoji urejanja
gradbenih enot
3.4.2.1.01 Velikost in oblika GE
3.4.2.1.02 Namembnost GE
3.4.2.1.03 Dopustne gradnje na GE
3.4.2.1.04 Organizacija stavb, lega objektov na
GE
3.4.2.1.05 Gradnja stavb
3.4.2.1.06 Določanje velikosti in števila stavb
na GE
3.4.2.1.07 Oblikovanje okolice objektov ter
zelene ureditve na GE
3.4.2.1.08 Združevanje
in
delitve
GE,
parcelacija
3.4.2.1.09 Priključevanje
GE
na
javno
infrastrukturo
3.4.2.1.10 Urejanje parkirnih mest na GE,
gradnja garaž
3.4.2.1.11 Posebnosti določil varstva pred
hrupom
3.4.2.1.12 Varovanje kulturne dediščine –
posebnosti na GE v registriranih
območjih kulturne dediščine
3.4.2.1.13 Območje pridobivalnega prostora
rjavega premoga
3.4.2.1.14 Začasna raba GE do njene pozidave
skladne z namembnostjo
3.4.2.1.15 Gradnja zaklonišč
3.4.2.2
Podrobnejša
merila
in
pogoji
urejanja tipov gradbenih enot (tipi GE)
3.4.2.2.01 hm - GE modernistične stanovanjske
hiše
3.4.2.2.02 sb - GE stanovanj v bloku
3.4.2.2.03 vh- GE večstanovanjske stavbe
3.4.2.2.04 hv - GE hiše v vrsti
3.4.2.2.05 pv - GE podeželske vile
3.4.2.2.06 vo - GE domačije v odprtem vaškem
okolju
3.4.2.2.07 vs - GE domačije v strnjenem
vaškem okolju
3.4.2.2.08 ph - GE počitniške hiše
3.4.2.2.09 js - GE javne stavbe
jsk - GE javne klasične stavbe
jsm - GE modernistične javne stavbe
jsp - GE paviljonske stavbe
jgd - GE gasilnega doma
jzp - GE železniške postaje
jsg - GE javne stavbe v gozdu
jps - GE poslovilne stavbe
3.4.2.2.10 pj - GE posebne javne stavbe
pjc - GE cerkve
pjo - GE obeležij, spomenikov in
kapelic
3.4.2.2.11 tm - GE trško- mestne hiše
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gp - GE gospodarskega poslopja
gs - GE gospodarske stavbe
ip - GE industrijske proizvodnje
zsr - GE zelenih urbanih površin in
zelenega sistema - površine za
oddih, rekreacijo in šport
3.4.2.2.16 zpa - GE zelenih urbanih površin in
zelenega sistema – parki
3.4.2.2.17 zdz - GE zelenih urbanih površin in
zelenega sistema - druge urejene
zelene površine
3.4.2.2.18 zvo - GE zelenih urbanih površin in
zelenega sistema - zelene ureditve
ob vodotokih
3.4.2.2.19 .zpk - GE zelenih urbanih površin in
zelenega sistema - pokopališča
3.4.2.2.20 zvr- GE zelenih urbanih površin in
zelenega sistema - površine za vrtičkarstvo
3.4.2.2.21 jp - GE središčnega javnega
prostora
jpp - GE javnega parkirišča
jpa - GE avtobusnih postajališč
3.4.2.2.22 pi - GE prometne infrastrukture
3.4.2.2.23 in - GE infrastrukturnega objekta
ičn - GE čistilnih naprav, objektov za
odpadne vode
ike - GE objektov komunikacijske in
energetske infrastrukture
ivč
GE
vodnih
črpališč,
vodohramov, vodnih zajetij
ieo - GE ekološkega otoka
ido - GE deponija za odpadke
3.4.2.2.24 od - GE domačije v odprtem
prostoru
3.4.2.2.25 sv - GE stavbe z varovano dediščino
3.4.2.2.26 ppn - GE varovanja pogojev izvedbe
OPPN
3.4.2.2.27 pin- GE varovanje meril veljavnih
prostorsko izvedbenih načrtov
3.4.3.0
Stavbe
3.4.3.1
Splošna merila oblikovanja stavb
3.4.3.1.01 Značaj stavbe
3.4.3.1.02 Namembnost stavbe
3.4.3.1.03 Velikostno merilo stavbe
3.4.3.1.04 Etažnost stavbe (E)
3.4.3.1.05 Orientacija stavbe
3.4.3.2
Oblikovanje (sestavine) stavbe
3.4.3.2.01 Osnovni sekundarni kubus stavbe
3.4.3.2.02 Oblikovanje streh stavb
3.4.3.2.03 Oblikovanje fasad
3.4.3.3
Podzemna stavba
3.4.3.4.
Naselbinsko pomembne izvorne
stavbe
3.4.3.5
Glavna stavba - splošna merila
urejanja
3.4.3.5.01 Značaj glavne stavbe
3.4.3.5.02 Namembnost
glavne
stavbe,
umestitev v prostoru

3.4.3.5.03 Oblikovanje
(sestavine)
glavne
stavbe
3.4.3.5.04 Dopustne vrste objektov glavnih
stavb po klasifikaciji vrst objektov
3.4.3.6
Podrobnejša
merila
in
pogoji
oblikovanja tipov glavnih stavb (tipi glavnih
stavb)
3.4.3.6.01 Hiša na podeželju
3.4.3.6.02 Gospodarska stavba
3.4.3.6.03 Industrijska hala
3.4.3.6.04 Klasična javna stavba
3.4.3.6.05 Modernistična javna stavba
3.4.3.6.06 Modernistična stanovanjska hiša
3.4.3.6.07 Paviljonska stavba
3.4.3.6.08 Trško-mestna hiša
3.4.3.6.09 Hiša v vrsti
3.4.3.6.10 Počitniška hiša
3.4.3.6.11 Stanovanja v bloku
3.4.3.6.12 Večstanovanjska stavba
3.4.3.6.13 Podeželska vila
3.4.3.7
Pomožna stavba – splošna merila
3.4.3.7.01 Značaj pomožne stavbe
3.4.3.7.02 Namembnost pomožnih stavb
3.4.3.7.03 Oblikovanje (sestavine) pomožne
stavbe
3.4.3.7.04 Dopustne vrste objektov pomožnih
stavb po klasifikaciji vrst objektov
3.5.0.0
Specifikacija EUP in podobmočij
KGV s posebnimi PIP
3.6.0.0
Usmeritve za izdelavo OPPN
4.0.0.0
Prehodne in končne določbe
2.0
Strateški del OPN – besedilo
2.1
Izhodišča in cilji prostorskega razvoja
občine
6. člen
(vizija prostorskega razvoja občine)
(1) Občina Hrastnik želi postati prepoznavno
okolje za vlaganja v gospodarski razvoj in
privlačen prostor za bivanje ljudi z možnostjo
uresničevanja njihovih gospodarskih in kulturnih
hotenj ter socialnih in drugih skupnih družbenih
potreb. Občinsko središče Hrastnik se razvija
kot kulturno, gospodarsko in družbeno središče
regionalne ravni z vplivom in delitvijo regionalnih
funkcij v somestju Zasavja.
(2) S trajnostno naravnanim prostorskim
razvojem bo občina Hrastnik ohranjala kakovost
naravnega in ustvarjenega okolja, njegovo
prepoznavnost in ustvarila pogoje za sanacijo v
preteklosti degradiranih območij.
7. člen
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(stanje, značilnosti in težnje
dosedanjega razvoja v občini)

Stanje, značilnosti in težnje dosedanjega
razvoja v občini
(1) Občina Hrastnik obsega 5.857,45 ha
površin. V občini je 19 naselij s skupno 9.647
prebivalcev (vir: SURS, 01.07.2013). Skupaj z
občinama Trbovlje in Zagorje tvori regijo
Zasavje. Prostorski razvoj občine se načrtuje ob
upoštevanju stanja in značilnosti prostora ter
teženj dosedanjega razvoja, ugotovljenih s
strokovnimi podlagami za pripravo tega akta.
Gospodarski razvoj v preteklih obdobjih
usmerjen v rudarstvo in industrijo, je na prostor
občine vplival z izrabo naravnih virov, velikimi
okoljskimi obremenitvami, s procesi degradacije
ter z omejitvami tako pri razvoju poselitve, kot
pri primarni rabi zemljišč.
(2) Občina Hrastnik bo skladno s tradicijo
industrijske regije zagotavljala pogoje za
ohranjanje obstoječih proizvodnih zmogljivosti
ter za tehnološko posodabljanje proizvodnje in
prestrukturiranje na nove programe. Razvojne
težnje in potrebe se na izhodiščih zatečenega
stanja in značilnostih prostora z OPN usmerjajo
predvsem
v
izboljšanje
pogojev
za
gospodarjenje in bivanje ljudi (prenovo in
gradnjo
stanovanj,
objektov
družbene
infrastrukture, urejanje gospodarske javne
infrastrukture, prometnih in drugih javnih
površin, zagotavljanje zelenih površin naselij) ter
v sanacijo degradiranih območij. Pri rabi
naravnih virov v prihodnosti ne sme prihajati do
novih degradacij prostora in negativnih vplivov
na bivalne razmere. Hkrati pa se prednostno
odpravijo posledice izkoriščanja naravnih virov v
preteklosti.
(3) Na podlagi razvojnih pobud občanov in
podjetij se izkazujejo potrebe po novih
površinah za gradnjo stanovanj, oskrbnih in
storitvenih dejavnosti, ureditev družbene in
gospodarske infrastrukture ter zelenih površin. V
občini se z vidika skupnih potreb prioritetno
zagotovijo površine za gradnjo objektov za
bivanje starejših občanov, za varstvo otrok ter
novo osrednje pokopališče. Nujno potrebno je
izboljšanje prometne povezanosti občine z
avtocestnim omrežjem in s sosednjimi regijami,
zlasti pa povezave med Hrastnikom in Zidanim
Mostom.
(4) Možnosti nadaljnjega prostorskega razvoja
občine izhajajo iz zmogljivosti prostora z
upoštevanjem naravnih značilnosti, omejenosti
naravnih virov, ukrepov varovanja naravnih
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vrednot in kulturne dediščine ter obstoječega
sistema poselitve. Razvojne možnosti v občini
so močno omejene zaradi naravnih značilnosti
prostora, geografske lege, izkoriščanja naravnih
virov in degradiranosti okolja. Raba prostora je
močno omejena na območjih pridobivalnega
prostora rjavega premoga v osrednjem
poselitvenem prostoru občine, na območjih
obstoječih odprtih kopov Retje – Plesko in
Boben ter obstoječem odlagališču odpadnega
pepela TET pri Prapretnem ter na prostoru
južno od Prapretnega (območje treh dolin), kjer
se zagotavljajo površine za novo odlagališče
elektrofiltrskega pepela.
8. člen
(cilji in prioritete prostorskega
razvoja občine)
(1) Splošni dolgoročni cilji prostorskega razvoja
občine so:
- ohranjanje in razvoj prepoznanih kakovosti
v prostoru,
- saniranje problemov v urbanem in ruralnem
okolju ter odprti krajini,
- podreditev rabe prostora in dejavnosti
načelom trajnostnega razvoja,
- zagotovitev ugodnih pogojev za bivanje z
urejeno komunalno opremo naselij,
- sanacija degradiranih območij urbanega in
naravnega okolja,
- kakovostna
oskrba
prebivalstva
in
dostopnost do storitev na področju
družbenih dejavnosti,
- vzpostavitev oblike trajnostne mobilnosti
prebivalstva z razvojem učinkovitega
sistema javnega potniškega prometa (JPP)
in
fizične
integracije
prometnih
podsistemov,
- izboljšanje stanja v okolju in sanacija
bremen preteklega izkoriščanja naravnih
virov ter z njimi povezanih dejavnosti,
- načrtovanje energetske oskrbe z izrabo
obnovljivih virov energije in učinkovita rabe
energije,
- izboljšanje
kakovosti
bivalnega
in
naravnega
okolja
z
zmanjšanjem
onesnaženja zraka in hrupa iz naslova
osebnega prometa,
- izboljšanje prometne in komunikacijske
povezanosti
naselij
z
osrednjimi
komunikacijskimi koridorji ter s sosednjimi
območji,
- aktiviranje razvojnih potencialov prostora za
potrebe
bivanja,
gospodarskega
in
socialnega razvoja,
- zagotavljanje prostorskih možnosti za
ohranjanje poseljenosti na podeželju,
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- spodbujanje
sonaravnega
razvoja
kmetijstva in gozdarstva,
- ohranjanje in varovanje objektov in območij
kulturne dediščine,
- ohranjanje narave, naravnih značilnosti
prostora, ki se zagotavlja z varstvom
naravnih vrednot in ohranjanjem biotske
raznovrstnosti,
- vzpostavitev pogojev za razvoj sistema
integralnega JPP in humanejših oblik
gibanja ljudi (kolesarski in peš promet) in
neovirana dostopnost do javnih objektov ter
površin funkcionalno oviranim osebam,
- zagotavljanje varstva pred naravnimi in
drugimi nesrečami.
(2) Razvojne prioritete za katere se z OPN
zagotavljajo prostorski pogoji, so:
- zagotovitev celovitega razvoja osrednjega
in med seboj povezanega poselitvenega
območja občine z naselji Hrastnik in Dol pri
Hrastniku z Brnico,
- zagotovitev
prostorskih
možnosti
za
posodabljanje
obstoječe
družbene
infrastrukture in njeno širitev na področju
zdravstva, socialnega varstva, šolstva,
kulture in športa,
- vzpostavitev pogojev za celovito obnovo
dotrajanih stanovanjskih sosesk, razvoj
centralnih dejavnosti, prestrukturiranje in
obnovo industrijskih objektov, ki niso v
funkciji,
- celovita ureditev območja Ojstro,
- zagotovitev
prostorskih
možnosti
za
izgradnjo objektov za proizvodnjo električne
energije iz obnovljivih virov,
- zagotovitev prostorskih pogojev za razvoj
obrti in podjetništva v Hrastniku, na Dolu pri
Hrastniku ter v okvirih zmogljivosti
obstoječega urbanega prostora tudi v drugih
naseljih,
- sanacija posledic rudarjenja ( rudnika
rjavega premoga, površinskega kopa
mineralnih surovin apnenca in laporja Retje
– Plesko in kamnoloma tehničnega kamna dolomita Boben) ter zagotovitev trajnostno
naravnane koristne rabe degradiranih
območij,
- sanacija degradiranih površin odlagališča
nenevarnih odpadkov TET,
- omogočanje regionalno usklajene rabe
prostora z razvojnimi projekti za okoljsko in
komunalno, energetsko ter prometno
infrastrukturo: oskrba z zemeljskim plinom,
ravnanje s komunalnimi odpadki – II. faza
odlagališča Unično, odlaganje industrijskih
odpadkov - odlagališče elektrofiltrskega
pepela TET, javni potniški promet,
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- dograditev kanalizacijskega sistema v
občini,
- umestitev novih pokopališč v območju
Brnice in Turja,
- zagotoviti zadostnih površin za šport in
rekreacijo,
- širitev oskrbe s pitno vodo na območju Kala,
- zagotovitev
pogojev
za
sanacijo
stanovanjskih
sosesk
dotrajanih
večstanovanjskih objektov,
- zagotovitev površin za načrtovanje prostora
za
objekte
družbene
infrastrukture
regionalnega in lokalnega pomena, kot so:
regijski center za delovanje služb s področja
varstva pred naravnimi in drugimi
nesrečami, gasilsko reševalni center,
postaja policije, dom starejših občanov in
oskrbovana stanovanja, smučišče Rajska
dolina, ureditev Resnice in rekreacijskih
površin na Ojstrem in dozidava zimskega
bazena.
(3) Med prednostne razvojne projekte se uvrstijo
tudi vsi projekti iz letnih načrtov razvojnih
programov.
2.2
Zasnova prostorskega razvoja občine
(grafični prikazi strateškega dela OPN - karta 1:
prikazi zasnove prostorskega razvoja občine)
9. člen
(izhodišča za zasnovo
prostorskega razvoja občine)
(1) Prostorski razvoj naj zagotavlja kakovostno
bivalno okolje ter usklajenost gospodarskih,
družbenih in varstvenih vidikov razvoja ob
upoštevanju vzdržnega prostorskega razvoja.
Zasnova in pogoji rabe prostora naj temeljijo na
razvojnih pobudah v prostoru, ugotovitvah in
usmeritvah iz strokovnih podlag, na zmogljivosti
in omejitvah stanja prostora, smernicah nosilcev
urejanja prostora, usmeritvah iz hierarhično
višjih prostorskih aktov in na razvojnih
programih občine, regije ter države na
posameznih področjih. Pri tem pa se upoštevajo
smernice nosilcev urejanja prostora, ter predpisi
za posamezna področja.
(2) Poselitev naj se ohranja v okvirih območij
obstoječih naselij. Možnosti razvoja s širitvijo
naselij se zagotavljajo v središčnih naseljih s
poudarjeno funkcijo centralnosti. Prvenstveno
se za razvojne potrebe uporabijo nezazidane
oziroma nezadostno izkoriščene površine
znotraj naselja. Za razvoj poselitve se
namenjajo tudi površine z zapolnitvami
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obstoječih urbanih
razpršene gradnje.

površin

in

s

sanacijo

(3) Izven območja naselij se pri razvoju prostora
prednostno
ohranjajo
strnjeni
kompleksi
kmetijskih zemljišč in sklenjeni gozdovi.
Vzdržuje naj se obstoječe razmerje med
urbanim in naravnim prostorom ter posameznimi
tipi kulturne krajine.
Vplivi in povezave s sosednjimi območji
(4) Občina je tesno povezana s sosednjimi
občinami Zasavske regije. Mesto Hrastnik si s
Trbovljami in Zagorjem deli regionalne funkcije.
Občina je v rabi prostora močno povezana z
občino Trbovlje pri izkoriščanju mineralnih
surovin, (podzemni pridobivalni prostor RTH,
kamnolom Plesko,) in energetski infrastrukturi
(odlagališče ostankov elektrofiltrskega pepela
Prapretno).
Na
odlagališču
komunalnih
odpadkov Unično se zagotavlja prostor za
odlaganje odpadkov iz ostalih občin (občine
Litija, Zagorje, Trbovlje in Radeče). Na
regionalni ravni se krepi prometna povezanost z
razvojem JPP. Na območju občine se načrtuje
državna prostorska ureditev za izgradnjo HE na
srednji Savi (DPN za HE Renke, HE Trbovlje in
HE Suhadol) v katero se vključuje še prostor
občin Litija, Zagorje, Trbovlje in Laško. Na
izboljšanje prometnih povezav z območji
sosednjih občin in regij bo bistveno vplivala
izgradnja glavne ceste Hrastnik – Zidani Most z
možnostjo priključitve na III. razvojno os.
10. člen

(prednostna območja
za razvoj dejavnosti)
Območja za bivanje
(1) Razvoj poselitve za potrebe bivanja se
usmerja v obstoječa naselja, med njimi
prvenstveno v centralna naselja, ki se urejajo z
urbanističnim načrtom. To sta Hrastnik in Dol pri
Hrastniku z Brnico. Za bivanje je najprimernejše
območje v dolini potokov Bobna in Brnice, kjer
se nahaja dve tretjini vseh površin namenjenih
bivanju.
(2) Ugodne pogoje za bivanje omogočajo tudi
naselja Prapretno, Marno in Brdce ter Turje. Na
območju Gore – Kopitnik se ohranjajo in
razvijajo površine počitniških hiš v sklenjenih
poselitvenih enotah (Fračji Dol, Pod Lazami,
Pustov Hrib in Vrh na Gorah) ter pri naselju Kal.
(3) Na območju razpršene poselitve Gore Kopitnik so, poleg oblike osamelih domačij,
prisotne še posamične gospodarske stavbe. Na
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več lokacijah avtohtone razpršene poselitve pa
so bili po letu 1967 zgrajeni številni počitniški
objekti. Poselitev se na tem območju razvija
predvsem zaradi ohranitve poseljenosti in
vzdrževanja kulturne krajine. Ob tem naj
prevladuje
kmetijska
dejavnost,
zlasti
ekstenzivno sadjarstvo in pašništvo. Pri
načrtovanju stanovanjskih površin, površin
počitniških hiš in razvoja turizma na območju
Kopitnika, se upoštevajo pogoji in varstvene
usmeritve za varstvo naravne vrednote in
ohranjanje biotske raznovrstnosti.
(4) Osrednje centralne dejavnosti se umeščajo v
središčni prostor urbanih naselij, to je v
Hrastniku in Dolu pri Hrastniku, lahko pa tudi v
drugih naseljih, kjer se funkcije lokalnega
središča še razvijajo. V Hrastniku se
zagotavljajo centralne dejavnosti za potrebe
prebivalstva občine in tudi širše regionalno
področje, na Dolu in deloma Turju ter Marnem
pa izključno za lokalne potrebe. Objekti kulturnih
dejavnosti, zdravstva in sociale so umeščeni v
ožje središče Hrastnika. Območja za šport in
rekreacijo za potrebe prebivalstva občine se
pretežno nahajajo v Hrastniku in na Dolu pri
Hrastniku, kjer so zgrajeni športni dvorani,
stadion in druga športna igrišča.
(5) Naselja oziroma njihovi deli Plesko,
Prapretno, Studence, Novi Dol, Brnica in Marno,
ki se nahajajo v varovanem območju
pridobivalnega prostora rjavega premoga izven
varnostnega stebra, so pri svojem razvoju
omejena skladno z določili varstvenega režima s
področja rudarstva.
Območja za gospodarski razvoj
(6) Razvoj proizvodnih dejavnosti je omejen na
obstoječe industrijske komplekse Steklarne
Hrastnik vključno z območjem nekdanje
steklarske kolonije, Tovarne kemičnih izdelkov
(TKI) in Rudnika Trbovlje – Hrastnik (RTH). Ti
so locirani ob Savi v Podkraju,v utesnjeni dolini
potoka Bobna v južnem ter osrednjem delu
Hrastnika ter na območju drobilnice v
Prapretnem. Manjše območje proizvodnje je še
v Dolu pri Hrastniku z možnostjo širitve proti
vzhodu v dolini ob Brnici.
Območja za turizem
(7) Območja primerna za razvoj turizma v naravi
in v povezavi s predstavitvijo naravnih vrednot,
kulturne dediščine in športno rekreacijskimi
površinami so zlasti področje Gore – Kopitnik ter
območje Kala, Turja in Kovka. Pri načrtovanju
turizma in rekreacije na območju Kopitnika in
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Mrzlice naj se zagotavlja varstvo naravnih
vrednot in ohranjanje biotske raznovrstnosti.
Območje mineralnih surovin
(8) Na varovani površini (podzemnega)
pridobivalnega prostora rjavega premoga s
posebnim režimom varovanja so za naselji
Hrastnik in Dol določeni varnostni stebri. Znotraj
območja pridobivalnega prostora rjavega
premoga
se
za
potrebe
morebitnega
nadaljnjega izkoriščanja oziroma ponovnega
aktiviranja raziščejo zaloge rudnin na območju
Brnice. Ob ugotovitvah zadostnih razpoložljivih
zalog za ekonomsko izkoriščanje in aktiviranje
rudnika na območju Brnice se za poselitev in
razvoj družbene ter komunalne infrastrukture
zagotovijo nadomestne prostorske možnosti. V
občini sta opredeljeni območji varovanja
naravnega vira – tehničnega kamna - dolomita v
območju kamnoloma Boben in apnenca in
laporja v kamnolomu Retje – Plesko.
Območja gospodarske javne infrastrukture
(9) Območja gospodarske javne infrastrukture
občine zajemajo območja okoljske, energetske,
prometne in komunikacijske infrastrukture. Na
severovzhodnem delu občine se nahaja regijsko
odlagališče komunalnih odpadkov Unično. Na
zahodnem delu pri Prapretnem je odlagališče
elektrofiltrskega pepela iz TET, katerega del je
zaključen in saniran, na južnem delu ob meji z
občino Trbovlje pa je še aktivno odlagališče.
Južno od Prapretnega, na območju treh dolin je
načrtovana
ureditev
novega
odlagališča
elektrofiltrskega pepela. Površine za proizvodnjo
električne energije iz obnovljivih virov energije
se načrtujejo na območju Ojstrega (dve
območji), Blat, Prapretnega in Uničnega. V
južnem delu Hrastnika je zgrajena centralna
čistilna naprava za osrednje poselitveno
območje občine. Pretežni del javnih površin
gospodarske javne infrastrukture zavzemajo
prometne površine državnih in lokalnih cest. Ob
Savi poteka glavna železniška proga Ljubljana –
Zidani Most ter glavna cestna povezava
Hrastnik – Zidani most. Pri razvoju naselij s
širitvijo stavbnih zemljišč za poselitev in
dejavnosti, ki generirajo promet je potrebno
upoštevati, da je poleg cest potrebno zagotoviti
ustrezne površine za pešce, kolesarje,
postajališča JPP in javna parkirišča za skupne
javne potrebe. Pri tem je potrebno upoštevati
tudi merilo, da razdalja do postajališč JPP
omogoča dostopnost potencialnih uporabnikov.
11. člen

(omrežja naselij z vlogo in funkcijo)
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(1) Omrežje naselij v občini Hrastnik sestavlja
19 naselij po RPE. Mesto Hrastnik je nosilec
regionalnih funkcij Zasavske regije in je skupaj z
mesti Trbovlje in Zagorje regionalno središče
nacionalnega pomena. V somestju so
zagotovljene vse oskrbne in družbene funkcije
za potrebe prebivalstva občine.
(2) Dol pri Hrastniku se razvija v lokalno
središče. Z lokalnimi oskrbnimi, storitvenimi in
družbenimi funkcijami, skupaj z Brnico
dopolnjuje vlogo Hrastnika v lokalnem prostoru.
Na podlagi potreb lastnega in prebivalstva
zalednih naselij, se funkcije lokalnega središča
krepijo in dopolnjujejo.
(3) V naseljih Marno in Turje so razvite nekatere
dejavnosti, ki so značilne za lokalna
središča,Zastavljene elemente lokalnih središč
lahko ohranjata in razvijata.
(4) V osrednjem poselitvenem prostoru se za
urbani središči Hrastnik in Dol pri Hrastniku z
Brnico izdela urbanistični načrt.
(5) Druga naselja v občini se razvijajo v okviru
lastnih potreb, prednostno z nadomestno in
dopolnilno gradnjo, s prenovo, sanacijo in izrabo
drugih notranjih prostorskih rezerv. S širitvijo se
razvijajo v primerih potrebnega izboljšanja
pogojev za bivanje, modernizacije kmetijstva in
ustvarjanja pogojev za razvoj dopolnilnih
dejavnosti in tistih dejavnosti za katere v
lokalnih središčih ni ustreznih pogojev ali
prostorskih možnosti.
12. člen
(temeljne smeri prometnega
povezovanja naselij)
Preko območja občine potekajo pomembne
prometne povezave državnega pomena. Glavna
cestna povezava po dolini Save povezuje smer
Ljubljana (Črnuče) – Zidani Most. Druga
pomembna smer poteka po severnem in
osrednjem delu občine od zahoda proti vzhodu
med Trbovljami in Šmarjeto v smeri proti
Štajerski. Na ti dve primarni osi se navezujejo
sekundarne
prometne
povezave.
Te
zagotavljajo
povezanost
osrednjega
poselitvenega območja z zalednimi naselji in
območji razpršene poselitve v Posavskem in
Zasavskem hribovju. Glavno smer železniških
povezav na 10. evropskem prometnem koridorju
s potekom ob Savi zagotavlja železniška proga
Ljubljana – Zidani Most – državna meja.
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13. člen
(druga pomembna območja)

Območja varovane narave
(1) V občini se nahaja 23 naravnih vrednot, 3
ekološko pomembna območja in 4 območja
Natura 2000. Ekološko pomembna območja v
občini so Zasavsko hribovje (12100), Posavsko
hribovje – severno ostenje – Mrzlica (13600) in
Kum (14800).

(2) Posebna varstvena območja - Natura 2000
so:
- SI5000026 Posavsko hribovje – ostenje
(pas skalnatih sten nad dolino Save),
- SI3000029 Mrzlica (osrednji vrh severnega
dela posavskega hribovja),
- SI3000181 Kum (celotno območje Kuma kot
življenjski prostor evropsko pomembnih
ogroženih živalskih in rastlinskih vrst),
- SI3000279 Kopitnik (pomembna botanična
lokaliteta različnih rastlinskih vrst).

(3) Poleg navedenih so varovane še naslednje naravne vrednote:
Preglednica 1: naravne vrednote
Evid.
št.
142 V

Kopitnik

5535

Plavčeva lipa

5570
5573
5574
5586
5587
5588
5589
5590
5591
5592
5593
5594
5595
5596 V
5754
5902
40243
48368
48369
48922
48951

Ime

Zvrst
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Pomen

Opis

geomorf,
bot
drev

državni

Flora in vegetacija vrha in pobočij Kopitnika

lokalni

Lipa pri domačiji Plavc na Kalu

Bajdetov
graben s
slapovi
Jelenove skale

geomorf,
hidr

lokalni

Soteska Bajdetovega grabna, desnega pritoka Save, z
več slapovi pri Podkraju

geomorf

lokalni

Okrogi
Votlina v
stolpu
Ravne bodika
Turje - lipa
Boben - skalni
osamelci
Pekel soteska pri
vasi Čerdenc
Klemenčeve
skale
Reberske
skale
Matica osamelci
Izvirišče
Pekel - gozdni
rezervat
Matica gozdni
rezervat
Podkraj skalni
osamelec
Škratova
dolina - bukvi
Bambula
Krvava luknja
Kovška luknja
Molitka
Brezno Boriče

geomorf
geomorfp

lokalni
državni

Skalni stolpi iz litotamnijskega apnenca severno od Dola
pri Hrastniku
Skalna vrhova na desnem bregu Save nad Podkrajem
Jama v stolpu pri Podkraju

drev

lokalni

Bodika pri kapeli severno od zaselka Ravne v Čečah

drev
geomorf

lokalni
lokalni

Lipa pri cerkvi sv. Štefana v Turju
Skalni osamelci v soteski Boben severno od Hrastnika

geomorf,
hidr

lokalni

Soteska Pekel pri vasi Čerdenc jugovzhodno od Dola pri
Hrastniku

geomorf

lokalni

geomorf

lokalni

Osamelci nad Novim Dolom severno od Dola pri
Hrastniku
Osamelca severno od Hrastnika

geomorf

lokalni

Osamelci severovzhodno od Matice pri Podkraju

hidr
ekos

lokalni
lokalni

Sotočje štirih potokov pri Podkraju
Gozdni rezervat Pekel zahodno od Kovka

ekos

lokalni

Gozdni rezervat severno od Matice

geomorf

lokalni

Skalni osamelec južno od Podkraja v Škratovi dolini

drev

lokalni

Bukvi pod izvirom potoka v Škratovi dolini

geomorfp
geomorfp
geomorfp
geomorfp
geomorfp

državni
državni
državni
državni
državni

Vodoravna jama
Brezno
Vodoravna jama
Spodmol, kevdrc
Brezno

(4) Med predlaganimi NV na območju občine je
Suhi graben v Škratovi dolini (id. p-84) z oznako

»Naravno ohranjen vodotok, desni pritok Save v
Zavrateh«
(hidrološka
in
geomorfološka
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vrednota

Varstveni pogoji ne veljajo za območje
varnostnega stebra (varovanih območij naselij).

Zavarovana območja in predlogi za zavarovanje
(5) Na območju Občine Hrastnik ni zavarovanih
območij. V sosednji Občini Trbovlje je več
zavarovanih območij, ki segajo do meje Občine
Hrastnik:
- ID 1711 Krajinski park Kum (krajinski park)
- ID 1690 Krajinski park Mrzlica (krajinski
park)
- ID 1697 Soteska Ribnika (naravni
spomenik)
Delno na območje občine segata dve predlagani
zavarovani območji, in sicer predlagana
krajinska parka Kopitnik (id. p-137) in Mrzlica
(id. p-524).

Območja voda
(8) Območja površinskih voda v občini so
celinske vode – reka Sava s pritoki. Največji
pritok vode v Savo dovajata potoka Boben in
Brnica.

Območja varstva kulturne dediščine
(6) Na območju občine je evidentiranih sto
trinajst enot nepremične kulturne dediščine,
status kulturnega spomenika ima devet enot.
Pet objektov sakralne dediščine ima opredeljeno
vplivno območje. Evidentirane so štiri enote
naselbinske
dediščine
(brez
statusa
spomenika): Krnice –vaško jedro (EŠD 26965),
Šavna Peč – vas (EŠD 7558), Turje – vas (EŠD
27160) ter Marno – zaselek Zgornje Marno
(EŠD 27042). Ostalo dediščino predstavljajo
območja oziroma objekti arheološke, sakralne,
profane, etnološke, tehnične in memorialne
dediščine. Območja in objekti nepremične
kulturne dediščine so vključeni v prikaz stanja
prostora, ki je sestavni del akta. Podatki o
kulturni dediščini se v prikazu stanja prostora
sproti ažurirajo.
Erozijska in plazovita območja
(7) Verjetnost pojavljanja plazov v občini je
velika povsod, kjer relief ni uravnan zlasti
severno od Save in Zasavskega gorovja.
Zahtevnejše protierozijske ukrepe se zagotavlja
na skrajnem zahodnem delu občine v
kamnolomu Retje – Plesko in na območju
Kopitnika na jugovzhodni meji občine v obsegu
81 ha. Posebni protierozijski ukrepi veljajo pri
kamnolomu Boben na površini 0,4 ha. Površine
plazovitih območij v obsegu cca 95 ha se
nahajajo pretežno na območju podzemnega
pridobivalnega prostora v območju Hrastnika in
Dola. Površina območja rudnika rjavega
premoga
–
površina
podzemnega
pridobivalnega prostora RTH se varuje skladno
s predpisi s področja rudarstva. Podrobnejše
prostorske izvedbene pogoje se v izvedbenem
delu tega akta določi v skladu z varstvenim
režimom iz Kategorizacije pridobivalnega
prostora obrata Hrastnik, RTH, junij 2006.

Poplavna območja in vodnogospodarske
ureditve
(9) Oba bregova Save in območje ob izlitju
potoka Boben v Savo se nahajajo v območju
katastrofalnih poplav. Za varstvo pred visokimi
vodami osrednjega poselitvenega prostora
občine je potrebno nadaljnje reguliranje
neurejenih odsekov vodotokov Boben in Brnica
s pritoki.
Vodovarstvena območja
(10) Na območju občine so kot varstvena
območja vodnih virov opredeljena naslednja
območja zavarovana z občinskim odlokom (vir:
ARSO, Atlas okolja): VVO zajetja Turje,
Jepihovec 1, Jepihovec 3 Jepihovec 2-4,
Jepihovec 5-6, Jepihovec 7, Jepihovec 8,
Jepihovec 9-10-11, Pekel, Rakovec, Velej, Stog,
Avdič, Žagar1 in Žagar2, Grčar1, 2-3-4, Bele
vode3-4, Bele vode, Bele vode 2, Potrata,
Konce, Spodnje in Zgornje Mamule. Na
območje občine sega tudi vodovarstveno
območje zajetja Marinkov graben 1, 2 in 3, Babe
1, 2 in 3 ter zajetja Podmevškov graben 1,2 in 3,
ki so v sosednji občini Laško. Za nekatera
zajetja v občini niso določena vodovarstvena
območja. Izdelan je predlog strokovnih podlag
za pripravo akta o zavarovanju vodnih virov na
območju občine Hrastnik. Strokovne podlage
predlagajo naslednja vodovarstvena območja:
- Vodovarstveno območje vodnega telesa
Mrzlica-Kal-Pleše (vodni viri Kajtna, Potrata,
Dolinšek, Žagar - Ravnikar, Gričar, Bele
vode, Novi dol, Stog, Avdič, Zgornji Kal);
- Vodovarstveno območje vodnega telesa
Kum (vodni viri Ribnik veliki, Ribnik mali,
Ribnik vrtina);
- Vodovarstveno območje vodnega telesa
Kovk-Kopitnik (vodni viri Jepihovec, Turje,
Vanč, Pekel, Rakovec veliki, Rakovec mali,
Grčarjev studenec, Brislovec, Gore, Šavna
Peč);
- Vodovarstveno območje vodnega telesa
Žrebljev hrib (vodni viri Zgornje Mamule,
Spodnje Mamule, Konce).
Območja za varstvo pred naravnimi in drugimi
nesrečami
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(11) Za potrebe zaščite pred naravnimi in
drugimi nesrečami se na območju osrednjega
poselitvenega prostora v občini opredelijo
območja možne izključne rabe prostora za
evakuacijo prebivalstva in njegovo nastanitev,
za pokop ljudi in živali, za deponijo ruševin.
Posebni ukrepi zaščite in reševanja ob nesreči z
nevarno snovjo se zagotavljajo na območju TKI
v Hrastniku. Za potrebe zaščite in reševanja se
uredi helidrom na stadionu Log v Hrastniku in
površinah dnevnega kopa Ojstro.
Območja za obrambne potrebe
(12) V občini ni posebnih območij za potrebe
obrambe.
2.3
Zasnova
gospodarske
javne
infrastrukture lokalnega pomena in grajenega
javnega dobra
(grafični prikazi strateškega dela OPN karta 2: prikazi zasnove GJI)
14. člen
(zasnova gospodarske javne
infrastrukture in javnega dobra)
Omrežja prometne infrastrukture
Ceste
(1) Osnovno cestnega omrežja zagotavljajo
državne ceste daljinskega značaja – glavne
ceste G2108 1185 Trbovlje – Hrastnik, G2108
1186 Hrastnik – Zidani Most in regionalne ceste
R1 221 1221 Trbovlje – Boben – Hrastnik, R1
221 1222 Trbovlje – Šmarjeta ter R1 224 1230
Hrastnik – most čez Savo. Nanje se navezujejo
občinske ceste. V središčnih delih naselij z
javnimi funkcijami, zlasti pa v Hrastniku, in
lokalnih središčih se zagotavljajo površine za
parkiranje.
Lokalno cestno
omrežje je
zasnovano tako, da hierarhija cest zagotavlja
dobro povezanost z zaledjem, zlasti pa v
smereh proti Kalu, Turju in Prapretnem. Pri
posodabljanju cest imajo prioriteto najbolj
dotrajani in tehnično neustrezni ter prometno
obremenjeni odseki, med njimi pa cestno
omrežje jedra Hrastnika in Dola pri Hrastniku.
Za širitev profilov cestnega telesa na tehnično in
varnostno sprejemljivo širino ter za gradnjo
površin za pešce in kolesarje na odsekih skozi
naselja se zagotavlja nove površine v
obcestnem svetu, skladno z zahtevanimi
tehničnimi standardi na podlagi Zakona o
cestah. Prometno omrežje se bo preko glavne
ceste navezovalo na predvideno traso III.
razvojne osi (izbor trase je v fazi izdelave
strokovnih podlag – študije variant). Predvidena
je izgradnja nadomestne državne ceste G2108
1186 Hrastnik – Zidani Most ob Savi.
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Železnice
(2) Železniška proga I. reda Ljubljana – Zidani
Most je predvidena za posodobitev na hitrostno
zmogljivost 160 km/h. Del proge na meji z
občino Trbovlje je predviden za prestavitev za
potrebe povečanja kapacitet in tehnološke
posodobitve TET.
Kolesarski promet
(3) Razvoj kolesarskega omrežja temelji na
zasnovi državne kolesarske mreže s katero je
predvidena
glavna
kolesarska
povezava
Šentjakob – Litija – Zagorje – Hrastnik – Dol –
Rimske Toplice. Na območju Hrastnika in Dola
se ob vseh rekonstrukcijah pomembnejših cest
in ulic načrtuje ustrezne kolesarske in peščeve
površine ter obvezujoče tudi avtobusna
postajališča. Skladno z možnostmi se površine
za pešce zagotavlja tudi v lokalnih središčih in
drugih naseljih.
Javni potniški promet
(4) Izboljšati je potrebno dostopnost z javnimi
prevoznimi sredstvi. Občina Hrastnik bo skupaj
z občinami Trbovlje in Zagorje načrtovala razvoj
javnega potniškega prometa za širše območje v
enovit, regionalno zasnovan sistem. Ob tem je
potrebno proučiti možnost združevanja šolskih
prevozov z javnim linijskim prevozom z
namenom povečanja dostopnosti občanov do
glavnih prometnih smeri iz zalednih delov
območij poselitve in racionalizacije prevozov.
Javni potniški promet se razvija v sodelovanju z
avtobusnimi podjetji, mestni in primestni promet
v občini pa se lahko razvija kot javna
gospodarska služba na ravni regije.
Omrežja elektronskih komunikacij
(5) Obstoječe TK in KKS omrežje se dopolnjuje
z omrežji širokopasovnih povezav temelječih na
novih tehnoloških spoznanjih. V osrednjem
poselitvenem območju občine je zgrajen
kabelski komunikacijski sistem za potrebe
elektronskih komunikacij in kabelske televizije. V
Hrastniku in Dolu pri Hrastniku se uvaja
telekomunikacijske
storitve
novejših
tehnologij na digitalni osnovi. Območje
občine se naveže na državni optični križ –
ogrodno medkrajevno optično kabelsko
omrežje. Na navedeno hrbtenično omrežje s
potekom med Hrastnikom in Dolom pri Hrastniku
se dogradi distribucijsko optično omrežje za TK
in KKS storitve. Pri razvoju TK in KKS omrežij
bo občina zasledovala cilj, da bo zagotovljen
dostop do širokopasovnih omrežij za večino
gospodinjstev in pretežno s hitrostjo najmanj
2 Mbit/s. S postavitvijo baznih postaj mobilne
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telefonije v predelu s slabšo pokritostjo bo
dopolnjeno omrežje baznih postaj in izboljšan
doseg signalov. Izboljšanje je potrebno na
območjih naselij Boben, Kal, Gore in Podkraj. S
telekomunikacijskimi objekti, podzemnimi in
nadzemni daljinskimi vodovodi se je potrebno
izogniti objektom in območjem kulturne
dediščine in območjem ohranjanja narave v
celoti oziroma v čim večji možni meri. Pri
načrtovanju gradenj ali rekonstrukcij objektov je
potrebno
pridobiti
pogoje
in
soglasje
upravljavcev TK in KKS omrežij.
Omrežja in objekti oskrbe z energijo
(6) Razvoj energetske infrastrukture temelji na
dobrem izhodišču in možni uporabi različnih
virov energije, ki s prenosnimi omrežji že
pokrivajo območje občine, še posebej osrednje
poselitveno območje Hrastnika, Brnice, Dola pri
Hrastniku in Marnega. Občina ima izdelano
energetsko zasnovo, ki poleg klasičnih
energetskih virov (elektrika, nafta, plin) posebno
vlogo namenja tudi obnovljivim virom energije.
Pri načrtovanju izgradnje in obnove omrežja
javne razsvetljave naj se upoštevajo določila
Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega
onesnaževanja okolja. Zaradi preprečevanja
trkov z žicami daljnovodov se pri gradnji
nadzemnih vodov zagotovijo za ptice varni vodi.
Elektroenergetsko omrežje
(7) Distribucijsko omrežje je z električno energijo
oskrbljeno
preko
prenosnega
omrežja
daljnovodov DV2 X 110 kV (Trbovlje – Hrastnik,
Laško – Hrastnik in Trbovlje – Radeče, Trbovlje
- Brestanica) ter DV 35kV in DV 10 – 20kV.
Načrtovana je gradnja daljnovoda DV 1 X 110kV
Hrastnik – Gabersko. Za zagotovitev kvalitetne
oskrbe odjemalcev z električno energijo je
predviden nov daljnovod DV 2 X 110 kV
Trbovlje (Vodenska) – Hrastnik. Obstoječa
daljnovoda DV 10/20 kV Čeče in Rudniška
kolonija se rekonstruirata in v mestnem predelu
Hrastnika
iz
prostega
voda
kablirata.
Rekonstrukcije obstoječih ter gradnje novih
visokonapetostnih vodov se v območju naselij
izvajajo s podzemnimi kabli. Skladno z gradnjo
novih in prenovo obstoječih zazidalnih območij
se električno omrežje s priključnimi elektrovodi
in novimi TP postopno dograjuje. Na območju
občine se načrtuje izgradnja 16 novih TP s
pripadajočimi priključnimi vodi. V sklopu
predvidenih HE na srednji Savi je načrtovana
gradnja HE Suhadol.
Plinovodno omrežje
(8) Na območju občine potekajo razdelilni in
priključni plinovodi:
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visokotlačni - R 25 A (od M 2 v km 73 + 171
do MRP Hrastnik) in P258 A (od R25 A v km
19 + 338 do MRP TOH), priključni – P 2581 A
(MRP TOH – Toplarna), P 255 A (MRP
Hrastnik – Steklarna) in P 256 A (MRP
Hrastnik – Kemična). Območje naselij
Hrastnik, Dol pri Hrastniku, Brnica, Marno in
Brdce se oskrbuje z zemeljskim plinom in
toplotno energijo. Obstoječe distribucijsko
plinovodno in toplovodno omrežje se v
prihodnje nadgrajuje z manjšimi širitvami še
nepokritih območij potencialnih uporabnikov,
predvsem
v
predelih
mesta
z
večstanovanjskimi objekti in individualnimi
stanovanjskimi hišami. Glavni porabniki v
občini so priključeni na plinovod na MRP
Hrastnik – Steklarna, MRP Hrastnik –
Kemična,
MRP
Podkraj
–
Tovarna
specializirane steklene embalaže in na MRP
TOH (Petrol Energetika) za široko potrošnjo.
Daljinsko ogrevanje
(9) V občini Hrastnik obratuje sistem
daljinskega ogrevanja, ki ga s toploto
oskrbuje
Petrol energetika d.o.o., PE
Hrastnik z dvema plinskima kotloma moči 10
MW in 4 MW, nanj so priključeni vsi večji
javni objekti, večja podjetja ter več kot 1665
stanovanj. V Petrol Energetiki se izvaja tudi
soproizvodnja električne energije z letno
proizvodnjo 7.000 MWh in toplote z
odvedenih okoli 9.000 MWh.
Ogrevanje in proizvodnja električne energije iz
obnovljivih virov energije
(10) Obnovljivi viri energije so viri, ki se v naravi
ohranjajo in v celoti ali pretežno obnavljajo,
zlasti pa je to energija vodotokov, vetra in
biomase ter geotermalna in neakumulirana
sončna energija.
Pri nadaljnjem razvoju
energetske oskrbe se načrtuje objekte za rabo
obnovljivih virov energije z upoštevanjem
učinkovitosti sistema in prostorske, okoljske ter
družbene sprejemljivosti. Pri pridobivanju,
pretvarjanju, prenosu, distribuciji in porabi
energije je potrebno upoštevati načela
vzdržnega prostorskega razvoja. V občini se
načrtuje postavitev fotonapetostnih elektrarn na
območju
saniranega
dela
deponije
elektrofiltrskega pepela Prapretno, na Ojstrem,
na Blatah in na širšem območju odlagališča
komunalnih odpadkov Unično. Prouči se
možnosti in pogoje za postavitev vetrnih
elektrarn na območju občine. Uporaba
obnovljivih virov energije ali soproizvodnja
toplote in električne energije z visokim
izkoristkom je prednostna. Zato se pri
načrtovanju gradnje novih in rekonstrukcije
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obstoječih objektov za način ogrevanja tam, kjer
ni možna priključitev na plinovodno ali
toplovodno
omrežje,
načrtuje
uporabo
obnovljivih virov energije ali soproizvodnjo
toplote in električne energije z visokim
izkoristkom. Na območjih z večjo gozdnatostjo
je za ogrevanje zlasti primerna uporaba lesne
biomase. V kar največji možni meri se spodbuja
pasivno in aktivno rabo sončne energije ter
proizvodnjo električne energije s fotovoltaičnimi
sistemi. Na primernih lokacijah je možna tudi
izraba vetrne energije. Na objektih in območjih,
ki so varovani kot kulturna dediščina in območjih
ohranjanja narave ter v vplivnih območjih je
postavitev naprav za proizvodnjo električne
energije dopustna le izjemoma, po predhodni
preveritvi umestitve, vendar je pred tem
potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in
kulturnovarstveno soglasje ter naravovarstveno
soglasje.
(11) Razvoj daljinskih sistemov ogrevanja z
biomaso se ob ugotovljeni ekonomski
opravičljivosti gradi prvenstveno v območjih,
kjer ni distribucijskega omrežja zemeljskega
plina. Primerni pa so tudi manjši sistemi za
manjše skupine stanovanjskih objektov in za
zahtevne objekte.
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Omrežja in objekti komunalnega in vodnega
gospodarstva ter varstva okolja
Oskrba z vodo
(14) Vodovodno omrežje občine, ki ga
sestavljajo sistemi javnega vodovoda se
dograjuje tako, da bo oskrba z vodo iz javnega
vodovoda zagotovljena tudi v delih naselij, kjer
ta še ni zgrajen z vidika ekonomičnosti pa je
izgradnja
vodovoda
upravičena.
Najpomembnejša sistema javnega vodovoda
sta Dol pri Hrastniku in Hrastnik, ki s pitno vodo
oskrbujeta osrednji najgosteje poseljeni del
občine. Preostali sistemi so Ribnik, Rakovec,
Spodnje Krnice in Jepihovec, v katerega je
združen sistem Vanč. Ob upoštevanju značilne
razpršene gradnje se na območjih poselitve, kjer
ni javnega vodovoda (predvsem na območju
naselij Kal, Podkraj in Šavna Peč), zagotavlja
lastna oskrba s pitno vodo iz zasebnih
vodovodov. Lastna oskrba se zagotavlja iz
posamičnih virov pitne vode (zajetje, vodnjak,
kapnica, …ipd.).

(15) Za zaščito vodnih virov je potrebno sprejeti
oziroma izvajati predpisane varovalne ukrepe v
vodovarstvenih območjih. Z novo gradnjo in
rekonstrukcijo sistemov za oskrbo s pitno vodo,
s povečanjem rezervoarskih kapacitet ter s
posodobitvijo tehnološke opreme se zagotavlja
Učinkovita raba energije
zdravstveno ustrezna in zadostna oskrba
(12) Učinkovita in varčna raba energije naj bo prebivalstva ter drugih porabnikov s pitno vodo.
trajna usmeritev pri načrtovanju novogradenj,
prenov in sanacij objektov v občini. Učinkovito Odvajanje in čiščenje odpadnih voda
rabo energije se zagotavlja: s priključevanjem (16) Rešitev odvajanja in čiščenja komunalnih
objektov in naprav na ekološko čiste vire odpadnih in padavinskih voda v občini je
energije; z racionalno rabo energije in z zasnovana
glede
na
obstoječo
stanje
zmanjševanjem porabe; z izboljšanjem toplotne komunalne infrastrukture. Obstoječi sistem
izolacije objektov; s spodbujanjem pasivne kanalizacije Hrastnika je z glavnim kolektorjem
oziroma energetsko učinkovite gradnje. Pri priključen na novo centralno čistilno napravo
načrtovanju prenov in novogradenj objektov se locirano ob Savi, ki zagotavlja čiščenje odpadne
predvidi uporabo sodobnih izolacijskih materialov komunalne vode iz naselij. Sistem je že zgrajen
ter tehnološke opreme. Fosilna goriva se za naselja osrednjega poselitvenega območja
zamenjuje z gorivi, ki vsebujejo manj ogljika ali z Hrastnika, nanj se priključujejo tudi naselja iz
biomaso.
zalednih delov občine, kjer obstajajo tehnične
možnosti. Za naselja z zgrajenim mešanim
(13) Učinkovitejšo rabo se zagotavlja tudi z sistemom kanalizacije na območjih na katerih ni
zmanjševanjem porabe električne energije za urejeno kanalizacijsko omrežje, je potrebno
javno razsvetljavo z vgrajevanjem energetsko komunalne odpadne vode odvajati v malo
varčnih sijalk, stikal za reguliranje polnočnega komunalno čistilno napravo ali izjemoma v
delovanja razsvetljave in omejevanjem na nepretočne greznice ali pa preko kanalizacije
minimalno število svetlobnih teles, postavljenih priključiti na kanalizacijski sistem Hrastnika z
izven območij strnjene poselitve. Pri načrtovanju zgrajeno ČN. V vseh naseljih občine, kjer še ni
in gradnji razsvetljave cest in javnih površin je zagotovljeno odvajanje in čiščenje odpadnih
potrebno upoštevati določila predpisa o mejnih voda v skladu s predpisi, se to uredi na podlagi
vrednostih svetlobnega onesnaževanja, ki se operativnega programa odvajanja in čiščenja
nanašajo na porabo električne energije.
odpadnih voda in razvojnega programa občine
ter predpisom o odvajanju in čiščenju odpadnih
komunalnih voda v občini.
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Ravnanje z odpadki
(17) Za dolgoročne potrebe odlaganja odpadkov
se razširi in posodobi obstoječe regionalno
odlagališče nenevarnih komunalnih odpadkov
Unično (II. faza ). V občini se razvija sodoben
sistem ločenega zbiranja in obdelave odpadkov
pred odlaganjem. Na območju Prapretnega se
načrtuje
širitev
obstoječega
odlagališča
odpadkov TET ob meji z občino Trbovlje. Ob
tem pa se varuje prostor za predvideno ureditev
novega odlagališča elektrofiltrskega pepela za
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obdobje po zapolnitvi obstoječega
razširjenega odlagalnega prostora.
2.4

delno

Okvirna območja naselij, vključno z
območji razpršene gradnje, ki so z njimi
prostorsko povezana
(grafični prikazi strateškega dela OPN karta3: prikazi okvirnih območij naselij,
vključno z območji razpršene gradnje ter
prikazi območij razpršene poselitve)

15. člen
(okvirna območja naselij)

Območja naselij (ON)
(1) Na območju občine Hrastnik je 19 naselij po RPE.
(2) V občini Hrastnik se določijo območja naslednjih naselij:
3. Brnica (1 ON - Brnica), 5. Dol pri Hrastniku (7 ON ), 7. Hrastnik (1 ON - Hrastnik), 15. Prapretno
pri Hrastniku – del (3 ON), 16. Studence (2 ON).
Preglednica 2: okvirna območja naselij zunaj ORP
Št.
Naselje - oznaka ON
Število
razvrstitev ON
nas.
ON
po
RPE
3
Brnica – (BR)
1
BR-ON1
5
Dol pri Hrastniku – (DH) 7
DH-ON1
DH-ON2
DH-ON3
DH-ON4
DH-ON5
DH-ON6
DH-ON7
7
15

Hrastnik – (HR)
Prapretno pri Hrastniku
– del (PH)

1
3

HR-ON1
PH-ON1
PH-ON2
PH-ON3

16

Studence – (ST)

2

ST-ON1
ST-ON2

(3) ON na okvirnem območju razpršene poselitve imajo še naselja:
1. Boben (2 ON), 2. Brdce (3 ON), 4. Čeče (8 ON), 6. Gore (9 ON), 8. Kal (2 ON), 11. Krnice (1 ON),
9. Kovk (2 ON), 13. Plesko (1 ON ), 12. Marno (4 ON), 17. Šavna Peč (1 ON – Šavna Peč), 18. Turje
(2 ON) in 19. Unično.
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Preglednica 3: okvirna območja naselij na ORP
Št.
nas.
Število
Naselje – oznaka ON
razvrstitev ON
po
ON
RPE
BO-ON1
BO-ON2
1
Boben – (BO)
2
2

Brdce – (BD)

3

4

Čeče – (CE)

8

6

Gore – (GO)

9

8

Kal – (KA)

2

9

Kovk – (KO)

2

11

Krnice – (KN)

1

12

Marno – (MA)

4

13
17

Plesko – (PL)
Šavna Peč – (SP)

1
1

18

Turje – (TU)

2

19

Unično – (UN)

1

BD-ON1
BD-ON2
BD-ON3
CE-ON1
CE-ON2
CE-ON3
CE-ON4
CE-ON5
CE-ON6
CE-ON7
CE-ON8
GO-ON1
GO-ON2
GO-ON3
GO-ON4
GO-ON5
GO-ON6
GO-ON7
GO-ON8
GO-ON9
KA-ON1
KA-ON2
KO-ON1
KO-ON2
KN-ON1
MA-ON1
MA-ON2
MA-ON3
MA-ON4
PL-ON1
SP-ON1
TU-ON1
TU-ON2
UN –ON1
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Tip naselja razpršene in razložene
poselitve
razloženo naselje
razloženo naselje z gručastim
jedrom

razloženo naselje

raztreseno naselje

razloženo naselje
razloženo naselje z gručastim
jedrom
gručasto naselje
obcestno naselje z gručastim
jedrom
obcestno naselje
gručasto naselje
obcestno naselje z gručastim
jedrom
gručasto

(4) Naselja po RPE, ki nimajo določenega ON so: 10. Krištandol, 14. Podkraj,.
16. člen
(naselja z vključenimi območji
razpršene gradnje)
(1) V območjih naselij (po RPE) Čeče - del,
Črdenc, Dol pri Hrastniku, Kal, Krištandol, Gore,
Turje, Marno, Brnica, Prapretno, Plesko in
Krnice so evidentirane posamezne enote

razpršene gradnje, ki ležijo blizu območij naselij
in se vključujejo vanje. Enote razpršene gradnje
se pogosto prepletajo tudi z objekti razpršene
poselitve - osamelimi domačijami. Razpršena
gradnja v manjšem obsegu in številu enot se
pojavlja še ob drugih naseljih.
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(2) V občini ni razpršenih gradenj, ki bi se
sanirale s formiranjem novega območja naselja
temveč se sanirajo z vključitvijo v obstoječa
naselja. Kadar se z vključitvijo sanira večje
območje razpršene gradnje se pogoji sanacije
opredelijo na podlagi OPPN.
2.5
Določitev okvirnih območij razpršene
poselitve
(grafični prikazi strateškega dela OPN karta3: prikazi okvirnih območij naselij,
vključno z območji razpršene gradnje ter
prikazi območij razpršene poselitve)
17. člen
(okvirna območja razpršene poselitve)
(1) V strokovnih podlagah so evidentirane enote
razpršene poselitve - samotne kmetije in
zaselki. Enote, katerih pozidava je bila
zasnovana pretežno pred letom 1967, se lahko
vključijo v območja razpršene poselitve. Ta so
lahko ugotovljena tudi na podlagi nizke gostote
poselitve ali nadaljevanja vzorca avtohtone
poselitve tudi v obdobju kasnejše urbanizacije
(po letu 1967).
(2) Večja okvirna območja razpršene poselitve se
nahajajo na desnem bregu Save in na hribovitih
delih občine na levem bregu Save. V manjšem
obsegu se razpršena poselitev v obliki
posameznih zaselkov in osamelih domačij
pojavlja še zahodno in severno od Hrastnika ter
severno in vzhodno od Dola pri Hrastniku. Na
okvirnih območjih razpršene poselitve so
naslednja naselja:
- obcestno naselje z gručastim jedrom –
Turje, Marno;
- razloženo naselje z gručastim jedrom –
Brdce, Kovk;
- raztreseno naselje – Gore;
- gručasto naselje – Šavna Peč, Krnice,
Unično;
- obcestno naselje – Plesko;
- razloženo naselje – Kal, Čeče – del, Boben.
(3) Na območju Gore – Kopitnik se na podlagi
ugotovljenih značilnosti ohranja in razvija
razpršena poselitev na lokacijah avtohtone
poselitve
povezane
s
kmetijstvom
in
gozdarstvom, še posebej pa s sadjarstvom.
Ohranjajo se območja prepletanja avtohtonih
oblik poselitve s površinami počitniških hiš.
2.6

Usmeritve za prostorski razvoj občine
(grafični prikazi strateškega dela OPN karta 4.1: prikazi usmeritev za razvoj
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poselitve in za celovito prenovo - od 18.
do 23. člena; karta 4.2: prikazi usmeritev
za razvoj v krajini - 24. člen; karta 4.3:
prikazi usmeritev za namensko rabo
prostora - 27. člen)
18. člen
(splošne usmeritve za razvoj poselitve)
(1) Prostorski razvoj naj zagotavlja kakovostno
bivalno okolje s površinami za bivanje, oskrbo,
storitve, proizvodnjo, rekreacijo in preživljanje
prostega časa ter urejeno družbeno in
gospodarsko
javno
infrastrukturo.
Pri
načrtovanju poselitvenega prostora je potrebno
doseči usklajenost gospodarskih, družbenih in
varstvenih vidikov ob upoštevanju vzdržnega
prostorskega razvoja na varovanih območjih z
ohranjanjem narave in varstvom kulturne
dediščine. Zagotavljati je potrebno trajnostno
uporabo naravnih virov.
(2) Razvoj poselitve se usmerja tako, da se
prostorskim potrebam prvenstveno zadosti z
notranjim razvojem naselij in sicer s prenovo
obstoječega stavbnega fonda in aktiviranjem
praznih ali nezadostno izrabljenih stavb, z
zgoščevanjem
pozidave
in
z
uporabo
nezazidanih površin znotraj naselij ter z
racionalno izrabo obstoječe komunalne opreme.
Utemeljene in družbeno upravičene širitve
naselij se zagotavlja predvsem v osrednjem
poselitvenem območju občine. Pri širitvi območij
poselitve je potrebno načrtovati ustrezno oskrbo
s pitno vodo, smotrno rabo energije, varstvo
prebivalstva in premoženja pred naravnimi in
drugimi nesrečami ter upoštevati naravne
značilnosti in omejitve v prostoru.
(3) Poselitev se načrtuje praviloma v obstoječih
poselitvenih območjih, z urejenim prometnim
dostopom ter na naravovarstveno manj
občutljivih območjih (izven območij naravnih
vrednot in najpomembnejših delov ekološko
pomembnih območij oz. območij Natura 2000).
Na območjih z naravnimi kakovostmi naj se
prostore za bivanje prednostno zagotavlja v
okviru obstoječega stavbnega fonda z
možnostjo navezave na ohranjanje kulturne
dediščine. Gradnja novih objektov ne sme
povzročati fragmentacije naravnih območij,
razvrednotenje
naravnih
in
ustvarjenih
značilnosti prostora ali konfliktov v prostoru.
(4) Pri načrtovanju širitve poselitvenih območij in
gradnji objektov izven naselij naj se zagotavlja
varstvo naravnih vrednot in ohranjanje biotske
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raznovrstnosti, zlasti še na posebnih in
potencialnih posebnih varstvenih območjih
(območjih Natura 2000), območjih ohranjanja
habitatnih tipov, ki se prednostno ohranjajo, ter
habitatov ogroženih in zavarovanih rastlinskih in
živalskih vrst. V območjih koridorjev ogroženih
vrst in v območjih, ki omogočajo gensko
povezanost njihovih populacij, se novo poselitev
prostorsko strukturira tako, da se omogoči
neovirane prehode. Pri izvajanju del na prenovi
objektov, ki so lahko habitat zavarovanih vrst
(npr. netopirjev) je treba upoštevati pogoje za
ohranitev habitatov.
(5) Območja naselij v katerih je prepoznan
prostor razpršene gradnje in razpršene poselitve
se posebej opredeli in hkrati zagotavlja njegovo
sanacijo tako, da ta, ne le odpravlja stanje
degradiranosti prostora, temveč vzpostavlja
nove kakovostne bivalne pogoje ter izboljšuje
prepoznavnost in privlačnost naselij.
(6) Razvoj naselij usmerjamo tako, da
ohranjamo in razvijamo identiteto poselitve z:
- razvojem stavb, arhitekture iz elementov
avtohtonega stavbarstva, arhitekture,
- ohranjanjem in razvojem značilnih javnih
prostorov,
- ohranjanjem morfologije naselbinskih teles
in njihovih sklopov v razmerju do kulturne
krajine
ter
z
ohranjanjem
njihove
homogenosti,
- ohranjanjem
enovitost
krajine
streh,
orientacije slemen, usklajenosti naklonov
streh in vrste ter barve kritin,
- razvojem meja naselij v skladu z
ugotovljenimi
zakonitostmi
izvorne
poselitve,
- oživitvijo
spodbujanjem
kulture
prenavljanja in presnavljanja stavbne
strukture.
19. člen
(usmeritve za notranji razvoj,
prenovo in širitev naselij)
(1) V vseh naseljih občine se za zaustavitev
trenda upadanja števila prebivalcev in
praznjenja stavb, poselitev prednostno usmerja
v
obstoječo
stavbno
strukturo
naselij.
Racionalna raba prostora se zagotavlja s posegi
prenov, nadomestnimi gradnjami, rastjo stavbne
strukture znotraj obstoječih GE in z izrabo
drugih notranjih prostorskih rezerv. Notranji
razvoj, prenovo in širitev naselij se spodbuja in
usmerja z ukrepi revitalizacije kot so: formiranje
središčnih
prostorov,
prestrukturiranje
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dejavnosti zlasti z umeščenjem centralnih
dejavnosti, urejanje javnih prometnih, tlakovanih
in zelenih površin ter komunalno opremljanje
stavbnih zemljišč, primernih za gradnjo. V
naselja se vključi z njimi povezane kakovostne
elemente kulturne krajine.
Celovita prenova
(2) Celovita prenova je potrebna posebej za
območje naselij, kjer se nahajajo dotrajana ali
oblikovno
degradirana stavbna
struktura
naselbinskih jeder, neustrezen, razvrednoten ali
celo odsoten javni prostor, dotrajana in
pomanjkljiva gospodarska javna infrastruktura,
prometni problemi in drugo. Pri prenovi naselij je
potrebno
načrtovane
ureditve
podrediti
ohranjanju prepoznavnih značilnosti naselja in
varovanju prvin stavbne in naselbinske kulturne
dediščine. Posebej se načrtuje prenova
degradiranih
stanovanjskih
sosesk
ter
funkcijska, družbena, ekološka in arhitekturna
revitalizacija
starega
industrijskega
in
rudarskega
območja
Hrastnika,
katerih
degradacija je posledica gospodarskega in
družbenega prestrukturiranja. Pri tem se lahko
oblikujejo manjša območja celovite prenove
glede na realno pričakovane možnosti
investiranja. Degradirano območje nekdanje
steklarske kolonije v južnem delu Hrastnika je
potrebno programsko prestrukturirati in stavbno
prenoviti za potrebe razvoja industrijskih, obrtnih
in servisnih dejavnosti. Območja industrije so za
ohranjanje razvojnih možnosti obstoječih in
potencialnih novih dejavnosti ter s tem delovnih
mest za občino Hrastnik izjemnega pomena,
zato naj se ohranjajo. Ob tem pa se omogoči
tudi razvoj in postopno prestrukturiranje
kompleksov industrije z umeščanjem centralnih
dejavnosti,
sočasno
z
opuščanjem
ali
preselitvijo tistih industrijskih dejavnosti za
katere se ustrezne prostorske pogoje zagotovi
na novih lokacijah. Celovita prenova je potrebna
v mestnem jedru Hrastnika, v posameznih
degradiranih mestnih predelih, v jedru in
vzhodnem delu Dola pri Hrastniku – Črdencu ter
na območju Govejega potoka (RPE Čeče - del).
Naselji, kjer je potrebna delna prenova, sta
Spodnje Marno in Brdce.
(3) S prenovo naj se zagotavlja tudi energetska
sanacija stavb in sicer z ukrepi toplotne zaščite,
gradnje skupnih energetsko varčnih ogrevalnih
sistemov in prednostno uporabo OVE ter z
zmernim zgoščevanjem poselitve. Pri prenovi je
posebej primerno nameščanje zbiralnikov sončne
energije ter izraba padavinske vode v sanitarne
namene. Na objektih in območjih, ki so varovani
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kot kulturna dediščina ter v vplivnih območjih le te
je postavitev naprav za proizvodnjo električne
energije dopustna le izjemoma, po predhodni
preveritvi umestitve, vendar je pred tem potrebno
pridobiti
kulturnovarstvene
pogoje
in
kulturnovarstveno soglasje.
(4) Celovito prenovo starih jeder se načrtuje
tako, da varuje naselbinsko dediščino in ohranja
značilno naselbinsko zasnovo ter njeno
prepoznavno lego v prostoru z značilnimi
vedutami ter morfološko pojavnostjo v širši
krajini. Pri prenovi je potrebno vzpostavljati
ustrezna razmerja med urbanim tkivom in
odprtim prostorom s posebnim poudarkom na
oblikovanju robnih delov območij v stiku s
preostalimi urbanimi območji ali kulturno krajino.
(5) Na območjih profane stavbne dediščine –
domačije, hiše in drugi objekti (npr. znamenja),
se enote kulturne dediščine ohranja na način,
da širitve pozidave oz. novogradnje ne posegajo
v zavarovano območje kulturne dediščine, ki se
zaščiti in varuje na avtentični lokaciji. Po potrebi
se vzpostavi cezura. Potrebno je ohraniti
oziroma vzpostaviti vsebinski prostorski kontekst
zavarovane enote kulturne dediščine z okolico.
V primeru uničenih, razvrednotenih ali skrajno
ogroženih enot, je potrebno z medresorskim
usklajevanjem pred načrtovanjem prenove
določiti nove vsebinske programe za njihovo
reševanje. Komunalni in drugi infrastrukturni
vodi naj se praviloma izvedejo podzemno.
Posebna pozornost se posveti lociranju
sodobnih naprav (npr. GSM baznih postaj,
klimatskih naprav, naprav za merjenje in
ugotavljanje stanja okolja ipd.), ki lahko
posredno ali neposredno vplivajo na dediščino
in njeno prostorsko pojavnost. Celovita prenova
naj se načrtuje z OPPN. Za območja varovane
kulturne dediščine je potrebno v sklopu priprave
OPPN pridobiti kulturnovarstvene smernice in
mnenje, če gre za naselbinsko kulturno
dediščino pa se kot obvezujočo strokovno
podlago OPPN izdela konservatorski načrt
prenove.
Notranji razvoj
(6) Pri notranjem razvoju naselij se prvenstveno
izrablja razpoložljive prostorske rezerve v
nezazidanih
stavbnih
zemljiščih,
slabo
izkoriščenem zazidanem prostoru in dotrajanem
stavbnem fondu. Pri tem je temeljno vodilo
ekonomičnost izrabe zgrajene in načrtovane
komunalne opreme in v središčnih delih naselij
zagotavljanje možnosti za razvoj centralnih
dejavnosti ob ustrezni odmerjenosti javnega
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prostora. Z notranjim razvojem naselja se
prednostno rešuje varuje in regulira javni prostor
z vidika njegove funkcije in oblikovanja identitete
naselja. Sanacijo degradiranih izvornih jeder ter
slabo izkoriščenega prostora v osrednjem
poselitvenem območju se opredeli na podlagi
konceptualnega dela UN in praviloma z OPPN.
Za podrobnejše usmerjanje notranjega razvoja in
prenove naselij je potrebno zagotoviti podroben
posnetek stanja, ki bo omogočil postavitev
osnovne regulacijske mreže in natančnejših
pogojev sanacije degradiranih delov naselij in
prostora prenove.
(7) Naselja z možnostmi in potrebo po
notranjem razvoju so predvsem Hrastnik in Dol
pri Hrastniku ter Marno, Šavna Peč, Kovk, Turje,
in Prapretno.
Širitev naselij
(8) Kadar prostorskih potreb ni možno zadostiti
z izrabo notranjih rezerv se razvoj usmerja v
območja znotraj ugotovljenih optimalnih in
maksimalnih
meja
možnega
razvojnega
območna naselij. Širitve na najboljša kmetijska
zemljišča so upravičene, kadar za uresničitev
razvojnih potreb ni na razpolago drugih
možnosti. Manjše širitve naselij se omogočijo z
zaokrožitvami in zapolnitvami vrzeli ter zajed
kmetijskih zemljišč v poselitveno strukturo. Pri
slednjem pa se ohranjajo zatoki kmetijskih
površin, ki so hkrati zeleni predahi med že
vzpostavljenimi zaključenimi sklopi poselitve z
jasno izraženo prostorsko identiteto. Večje
širitve se načrtujejo le pri središčnih naseljih.
(9) S širitvami se zagotavljajo prostorski pogoji
pretežno za gradnjo novih stanovanj, delno za
centralne dejavnosti, za potrebe razvoja
gospodarstva, infrastrukturne opremljenosti ter za
urejanje zelenih površine.
(10) Širitve se zagotavlja na osrednjem območju
poselitve, ki se ureja na podlagi UN (Hrastnik in
Dol pri Hrastniku z Brnico). V Brnici se
zagotavlja
prostor
za
novo
centralno
pokopališče Hrastnika. V Marnem in Turju se
zagotavljanja možnosti za razvoj obstoječih
dejavnosti in funkcij naselja za zaledno
poselitev.
Za
zagotavljanje
ohranitve
poseljenosti in razvoja gospodarskih dejavnosti
se v okvirih lastnih potreb razvijajo tudi ostala
naselja in sicer z zaokrožitvijo obstoječih
območij.
20. člen
(usmeritve za razvoj dejavnosti po naseljih)
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(1) Hrastnik in Dol pri Hrastniku sta zaposlitveni
središči v občini kjer se razvijajo vse vrste
dejavnosti. V Hrastniku se proizvodne
dejavnosti ohranjajo na obstoječih lokacijah.
Obstoječi industrijski kompleksi Hrastnika
nimajo možnosti širitve ali selitve na novo
lokacijo, zato se lahko le notranje prenavljajo in
dograjujejo z izrabo notranjih rezerv. Prostor
nekdanje steklarske kolonije se prenovi za
razvoj drobne proizvodnje, obrti in storitev.
Ohranja se obstoječi proizvodni kompleks Novi
Dol. Širitev prostora za proizvodne dejavnosti se
načrtuje na Dolu pri Hrastniku. Ohranjajo se
proizvodne površine RTH v Prapretnem. Na
industrijskih lokacijah v bližini mestnega
središča se proizvodni objekti ohranjajo, s
prenovo pa se lahko prestrukturirajo za namen
centralnih
dejavnosti.
Nove
dejavnosti
proizvodnega značaja se razvijajo v okviru
razpoložljivih možnosti v območjih predvidenih
za industrijo ob Savi v Hrastniku in na Dolu pri
Hrastniku ter lokacijah RTH.
(2) Občina v svojih naseljih, zlasti pa v Hrastniku
in na Dolu pri Hrastniku, v skladu z industrijsko
tradicijo celotne regije zagotavljala pogoje za
delovanje industrije, servisnih in storitvenih
dejavnosti ter ohranja možnosti za razvoj
dejavnosti povezanih z rudarjenjem in
energetiko. Hkrati pa omogoča prostorske
pogoje za tehnološko posodabljanje proizvodnje
in prestrukturiranje na nove programe. Na
Uničnem se obstoječe odlagališče komunalnih
odpadkov dogradi za dolgoročne potrebe
odlaganja odpadkov na regionalni ravni.

(3) V središču Hrastnika, Dola pri Hrastniku in

ob regionalni cesti Dol pri Hrastniku – Šmarjeta
na Marnem se oblikujejo območja za razvoj
centralnih dejavnosti. Pomembnejše javne
funkcije oz. storitve naj bodo umeščene vzdolž
glavne strukturne osi. V okviru območij za
bivanje se zagotavljajo tudi površine za oddih,
šport in rekreacijo. Med Brnico in Hrastnikom se
zagotovijo
razvojne
površine
za
novo
pokopališče. V okviru centralnih dejavnosti v
središčnem prostoru Hrastnika se zagotovijo
tudi možnosti za ureditve večnamenskega
objekta za potrebe požarnega varstva, varstva
pred naravnimi in drugimi nesrečami, policijske
postaje ter delovanje drugih javnih služb.
(4) Gospodarske dejavnosti se v ruralnih
naseljih ob bivanju dopušča le v obsegu, ki ga
prenese merilo obstoječe stavbne strukture in
ob pogojih okoljske sprejemljivosti glede vplivov
na bivalno okolje ter zmogljivosti obstoječe
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prometne,
komunalne
in
energetske
infrastrukture. Razvoj storitev in oskrbnih
dejavnosti se omogoča za potrebe lokalnega
prebivalstva.
Razvoju
vitalnih
kmetij
s
tehnološko sodobno pridelavo se zagotovijo
prostorske možnosti s širitvijo naselja ali
preselitvijo dejavnosti na ustrezno lokacijo izven
naselja (v območjih razpršene poselitve).
21. člen
(usmeritve za sanacijo
razpršene gradnje)
1) Sanacija razpršene gradnje se načrtuje tako,
da se določi območje sanacije in način urejanja
degradiranega prostora. Območje sanacije se
smiselno zaokroži tako, da lahko vklučuje še
širše vplivno območje degradiranega prostora.
Območje sanacije naj upošteva celovitost
notranjega razvoja in zunanje rasti naselja. V
območjih kjer se glede na značilnosti prostora
mešajo območja razpršene gradnje in razpršene
poselitve, se ta določijo kot zaokrožena območja
po načelu pretežnosti.
(2) Razpršena gradnja se sanira z vključitvijo v
naselje ali s formiranjem novega območja
naselja. Sanacijo se praviloma načrtuje z
OPPN.
22. člen
(usmeritve za ohranjanje poseljenosti na
območjih razpršene poselitve)
(1) V demografsko izpraznjenem poselitvenem
prostoru in območju naselij z nizko gostoto
poselitve se ohranjajo in razvijajo oblike
razpršene poselitve na podlagi vzorcev obstoječe
avtohtone poselitve. Takšen razvoj je dopusten le
tam, kjer to omogoča geomorfologija tal, razmerja
v kulturni krajini ter prometna dostopnost. V
naseljih, kjer je v poselitvi prisotna oblika
osamelih domačij na specifičnih lokacijah, se
takšen vzorec poselitve smiselno razvija tudi v
prihodnje.
(2) Območje Gore – Kopitnik, kjer se poleg
avtohtonih stavb nahajajo tudi enote razpršene
gradnje, se lahko opredeli posebno zaključeno
območje poselitve na okvirnem območju
razpršene poselitve. Ohranjajo se strnjeni
kompleksi kmetijskih zemljišč in gozdov in
vzdržuje obstoječe razmerje med urbanim in
naravnim prostorom. Degradirane površine
naravnega prostora se sanira in nameni
rekreacijskim
dejavnostim
ali
postopno
vzpostavlja naravno stanje.
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javnega prostora, zlasti v jedrih naselij, na
območjih kulturne dediščine ter pokopališč. V
okviru zelenih površin se zagotavlja prostorske
pogoje za šport, rekreacijo, igro in oddih.
Površine za šport in rekreacijo se v večjem
(1) Ključni gradniki stavbne strukture, ki oblikujejo obsegu zagotavljajo v Hrastniku, Dolu pri
urbanistično podobo naselij so lega in geometrija Hrastniku, Marnem ter na območjih sanacije
stavb ter principi povezovanja javnega prostora degradiranih površin (Prapretno, Ojstro).
(trški prostor lokalnega središča, vaški prostor –
linearni, središčni, mreža) s stavbno strukturo in
24. člen
njun medsebojni funkcionalni odnos. Stavbe naj
(usmeritve za razvoj v krajini)
bodo oblikovane in umeščene tako, da
vzpostavljajo dialog z javnim prostorom ter Načrtovanje razvoja krajine
kontinuiteto v identiteti naselja.
(1) Prihodnji razvoj krajine je potrebno načrtovati
na podlagi naslednjih usmeritev:
(2) Pomembni elementi, kot kriteriji sooblikovanja - sanirajo se degradirana območja odprtih kopov
podobe naselja so, mreža stavbne strukture, in območja deponiranega elektrofiltrskega
središčni prostori, meje ter dominante naselja. pepela;
Sočasno pa se upoštevajo še kriteriji krajine z - preprečevati je potrebno zaraščanje travniško
mejami ambientov in meje geomorfološke njivskih površin in s tem propadanje kvalitetne
strukture ter njena funkcija. Kriteriji za kulturne krajine, zlasti v območjih z omejenimi
urbanistično oblikovanje naselij se izoblikujejo za možnostmi obdelave ter varstvenih conah
vsako naselje posebej iz razvoja ustvarjenih in pridobivalnega prostora rjavega premoga;
danih naravnih posebnosti v prostoru. Za - ohranjajo naj se sklenjene gozdne površine, ki
zaključena in izoblikovana naselja, ki so ohranila predstavljajo kvalitetne zelene cezure med
kakovostno razmerje naselbinske strukture in naselbinskimi sklopi;
krajine, je pomembno upoštevati kriterije - travniške otoke je potrebno ohranjati, oblikovati
oblikovanja krajine streh (smer, nakloni, struktura in negovati, prav tako tudi gozdne robove;
in barva kritine, oblikovne posebnosti, višine - ohranjajo naj se morfološke strukture, ki krojijo
objektov itd.). Pri gradnji stavb naj se upošteva kvalitetno krajinsko sliko;
lokalna arhitekturna tipika – podolžni stavbni - doline vodotokov naj se ohranjajo v
kubusi, primerljivi volumni, primerljiv naklon obstoječem stanju;
strehe, oblikovanje fasadnih odprtin ipd. Novi - varuje naj se kvaliteto vode, voda pa se lahko
objekti naj ne izstopajo iz krajine streh.
uporablja na sonaraven način in skladno z
zgodovinsko tradicionalno rabo;
(3) Zaradi procesa zlivanja naselij z nekvalitetno - nujno je ohranjanje biodiverzitete, kot
razpršeno poselitvijo, je potrebno vzpostaviti posledice različne rabe tal in spremenljivih
ustrezna središča na eni strani in na drugi jasne naravnih pogojev;
prostorske cezure. Te naj na izpostavljenih še - v hribovitem delu občine naj se ohranja in
nepozidanih legah ostanejo, kot ločnica vzdržuje značilna kakovostna kulturna krajina;
prostorskih
celot,
ki
ohranjajo
njihovo - vzdržuje naj se kakovosti kulturne krajine –
prepoznavnost.
kmetijska zemljišča na pobočjih in slemenih, ki
obrobljajo zaselke ali posamezne hiše, kjer
(4) Glavne strukturne osi naj se opremljajo z
visijo nad strmejšimi deli pobočij;
enotno ulično opremo in peščevimi površinami, - ohranjajo naj se obsežna gozdna pobočja s
središčni prostori naj se prometno opredelijo z
prekinitvami v gozdnem pokrovu ter vidnost
ustreznim režimom tekočega in mirujočega
posameznih izstopajočih znamenj (cerkva) v
prometa. Kvalitetni naravni elementi (drevoredi,
prostoru;
posamezne zelene ureditve, označevalna - varovati je potrebno izjemne kraške pojave;
samostojna drevesa) v javnem vaškem prostoru, - močvirna zemljišča naj se prepustijo naravni
naj se ohranjajo.
sukcesiji ali tradicionalni ekstenzivni kmetijski
(5) V naseljih z večjim številom prebivalstva in
rabi;
višjo stopnjo centralnosti se zagotavlja - s širitvijo poselitve in razvojem kmetijske
načrtovan razvoj urejenih zasebnih in javnih
dejavnosti naj se ne ogrozi značilnosti prepleta
zelenih površin. Parkovne in druge ureditve
gozdov in kmetijskih površin v krajini;
zelenih površin oz. zelenih sistemov se - agromelioracije je potrebno načrtovati v
načrtujejo in izvajajo na primernih površinah
razsežnostih in vsebini tako, da bo preprečeno
23. člen
(usmeritve za urbanistično
oblikovanje naselij)
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uničenje mikroreliefnih pojavov, ki bistveno
prispevajo
k
prepoznavnosti
krajine
(obdelovalne površine na terasah in podobno);
- z gozdovi je potrebno ravnati gospodarno,
ohranjati njihove funkcije, še posebej pa pri
varovalnih gozdovih.
(2) Pri načrtovanju posegov v prostor se
upoštevajo usmeritve, izhodišča in pogoji za
varstvo naravnih vrednot ter ohranjanje biotske
raznovrstnosti navedeni v strokovnih gradivih
ZRSVN. Vplivi posegov v prostor na naravne
vrednote in območja varovane narave, kjer so ti
predvideni, se presojajo z okoljskim poročilom.
(3) Dejavnosti in prostorske ureditve se
načrtujejo na način, ki bo zagotavljal ohranjanje
lastnosti naravnih vrednot ter ohranjanje
habitatov ogroženih in zavarovanih rastlinskih in
živalskih vrst ter habitatnih tipov, ki se
prednostno, glede na druge habitatne tipe,
prisotne na celotnem območju države, ohranjajo
v ugodnem stanju. Za območja stavbnih
zemljišč, katerih neustrezna izraba v stiku z
odprto krajino lahko podobo kulturne krajine
razvrednoti, se s prostorskimi izvedbenih pogoji
zagotovi ukrepe za omilitev in sanacijo
negativnih vplivov. Za stavbna zemljišča na
robovih naselja, katerih izraba je za gradnjo
povsem neprimerna, se predvidi začasno
blokado posegov nanje do izločitve iz fonda
prostorskih rezerv stavbnih zemljišč ali določitve
nove namembnosti.
Razvojna območja posameznih dejavnosti,
temelječih na naravnih virih
Območja kmetijskih zemljišč
(4) Razvoj kmetijskih dejavnosti se v območjih z
omejenimi dejavniki (hribovita območja, ozke
doline, strma pobočja) ohranja v mejah
zmogljivosti prostora. Skladno z rodovitnostjo
zemljišč in drugimi geografskimi pogoji se v
prostoru prepletajo območja v pretežnem
obsegu, travniške, pašniške rabe, ekstenzivnih
sadovnjakov in manjša razpršena območja njiv.
(5) Spodbuja naj se naravi prijazne oblike
kmetovanja (ekološko kmetovanje, integrirana
pridelava). Spodbuja naj se rabo zaraščajočih
se kmetijskih površin na način, ki zagotavlja
ohranjanje naravnih vrednot in območja biotske
raznovrstnosti, še posebej na habitatnih tipih
travišč na ekološko pomembnih območjih in
območjih Natura 2000. Na večjih kmetijskih
površinah se ohranjajo ali ponovno vzpostavljajo
omejki, živice, gozdni otoki, vodna telesa.
Melioracije se izvaja le ob zagotavljanju
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ohranjanja lastnosti naravnih vrednot in biotske
raznovrstnosti.
Območja gozdov
(6) Gospodarjenje z gozdovi se izvaja skladno z
gozdnogospodarskimi načrti ob sonaravni in
trajnostni rabi gozda ter z upoštevanjem vseh
njegovih
funkcij.
Lesno
proizvodna
in
lovskogospodarska funkcija je usklajena z
ekološkim in socialnim pomenom gozda v
lokalnem in regionalnem prostoru. Nove gozdne
površine
lahko
nastajajo
z
naravnim
zaraščanjem in pogozditvijo kmetijskih zemljišč
le s predhodnim načrtovanjem in uskladitvijo s
kriteriji varovanja kmetijskih zemljišč, pri čemer
je treba upoštevati hidrološko, biotopsko,
kulturno krajinsko in ekonomsko vlogo prostora,
ki se iz kmetijskega spreminja v gozd.
(7) Kompleksi gozdov so pomembni zaradi
regulacije naravnega ravnovesja v krajini in kot
življenjski prostor prostoživečim živalim. Na
območjih varovalnih godov in gozdov s
posebnim
namenom,
je
njihova
lesno
proizvodna funkcija omejena. Gre za gozdove,
ki so bili zaradi izjemno poudarjene funkcije
varovanja gozdnih zemljišč in sestojev,
zavarovani s predpisom vlade. Vloga varovalnih
gozdov in gozdov s poudarjeno ekološko,
socialno in/ali proizvodno funkcijo naj se ohranja
in krepi zaradi ugodnih vplivov na zmanjšanje
erozije, moči vetra, hrupa, snežnih plazov ter
zaradi izboljšanja vodnih razmer, blaženja
podnebnih skrajnosti in kakovosti zraka.
Ohranjati, vzpostavljati in oblikovati je potrebno
gozdne robove ter skupine drevja, posamezna
drevesa, obvodno gozdno rastje, protivetrne
pasove in omejke izven gozda. Razvoj
gozdarske dejavnosti se spodbuja v smislu
pridobivanja in rabe gozdnih dobrin prilagojeni
trajni obnovljivosti gozdov. Z ustreznim
vzdrževanjem gozdnih cest in novimi gozdnimi
prometnicami
se
zagotavlja
učinkovito
gospodarjenje z gozdom.
(8) Krčitev gozda z namenom spreminjanja v
kmetijsko zemljišče ter postavljanje obore za
rejo divjadi je možna tam, kjer ni mogoče
pričakovati, da bi sprememba rabe negativno
vplivala na poudarjenost funkcij okoliškega
gozda. Gradnja gozdnih prometnic in omrežij,
objektov in naprav gospodarske javne
infrastrukture ne sme poslabšati ekološke in
biotopske funkcije gozda. Po zaključeni gradnji
je potrebno sanirati morebitne poškodbe nastale
zaradi gradnje na okoliškem gozdnem drevju ter
na gozdnih poteh. V varovalnih gozdovih, ki so
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razglašeni na manjših površinah zaradi strmih
naklonov, skalnatih in erodiranih tal, posegi niso
dovoljeni, razen kadar so ti potrebni za
izboljšanje protierozijske zaščite in ob predhodni
presoji vplivov posega na okolje oziroma na
varovalni gozd in ob upoštevanju pogojev za
poseg, kot jih določa predpis o varovalnih
gozdovih.
(9) Ohranja naj se sklenjenost gozdnih površin
in stabilnost gozdnih ekosistemov s poudarkom
na ohranjanju habitatnih tipov (ekološko
pomembna območja in posebna varstvena
območja). Ohranjajo se gozdne površine na
območjih, ki so zaradi določenih značilnosti
(strmina, lega, erozija) manj primerna za druge
rabe. V območjih koridorjev ogroženih vrst in v
območjih, ki omogočajo gensko povezanost
njihovih populacij se ohranja gozdove (in druge
oblike naravnih prvin) v čim bolj naravnem
stanju. Za vse posege v gozd oziroma gozdni
prostor (zemljišča, ki so v naravi oziroma po
veljavnem
gozdnogospodarskem
načrtu
opredeljena kot gozd, ne glede na njihovo
namensko rabo in vsa negozdna zemljišča kot
vplivno območje, ki je ekološko in funkcionalno
povezano z gozdom in predstavlja 25 m pas od
gozdnega roba) je potrebno pridobiti soglasje
javne
gozdarske
službe.
Načrtovanje
prostorskih ureditev na območjih gozdov mora
zagotavljati varstvo naravnih vrednot in
ohranjanje biotske raznovrstnosti zlasti na
ekološko pomembnih območjih in posebnih
varstvenih območjih (Natura 2000).
Območja voda
(10) Največji vodotok v občini je reka Sava,
vanjo se steka potok Boben s pritokom Brnica.
V prostoru občine je evidentiranih 34 izvirov ter
zgrajenih 20 vodnih zajetij za oskrbo
prebivalstva s pitno vodo in z opredeljenimi
varstvenimi pasovi. Ob vodotokih se ohranjajo
nepozidana območja razlivanja voda ob
poplavah. Z vzdrževanjem bregov vodotokov je
potrebno ohranjati protierozijsko funkcijo
obrežnega rastja. Namembnost in raba zemljišč
na območjih varstva virov pitne vode mora
upoštevati režim varovanja določen s predpisi.
(11) Vodno zemljišče tekočih voda obsega
osnovno strugo tekočih voda, vključno z
bregom, do izrazite geomorfološke spremembe.
Vodno zemljišče stoječih voda obsega dno
stoječih voda, vključno z bregom, do najvišjega
zabeleženega vodostaja. Za vodno zemljišče se
štejejo tudi opuščene struge in prodišča, ki jih
voda občasno še poplavlja, močvirja in
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zemljišče, ki ga je poplavila voda zaradi posega
v prostor. Zemljišče, ki neposredno meji na
vodno zemljišče, je priobalno zemljišče celinskih
voda. Zunanja meja priobalnih zemljišč sega na
vodah 1. reda 15 metrov od meje vodnega
zemljišča, na vodah 2. reda pa 5 metrov od
meje vodnega zemljišča. Zunanja meja
priobalnega zemljišča na vodah 1. reda izven
območij naselja, ki sega najmanj 40 m od meje
vodnega zemljišča. Priobalna zemljišča so tudi
vsa zemljišča med visokovodnimi nasipi.
(12) Na območjih voda se lahko izvajajo le
posegi, ki so skladni z zakonom in drugimi
redpisi o vodah in sicer:
- gradnja objektov javne infrastrukture in
grajenega javnega dobra,
- gradnjo objektov, potrebnih za rabo voda,
- ukrepi za izboljšanje hidromorfoloških in
bioloških lastnosti površinskih voda,
- ukrepi, ki se nanašajo na ohranjanje narave,
- gradnja objektov za zagotovitev varnosti
plovbe in varstvo pred utopitvami v naravnih
kopališčih,
- gradnja objektov, namenjenih varstvu voda
pred onesnaženjem in
- gradnja objektov, namenjenih obrambi države,
zaščiti in reševanju ljudi, živali in premoženja
ter izvajanju nalog policije.
(13) Izkoriščanje energetskega potenciala na
vodotokih se izvaja le ob zagotavljanju ekološko
sprejemljivega pretoka v strugi, ob upoštevanju
že obstoječih odvzemov vode in pretoka, ki bo
omogočal naravno hidrodinamiko ter ohranjanje
lastnosti zaradi katerih so vodotoki opredeljeni
za naravne vrednote. Pri načrtovanju izrabe
vodne energije je potrebno upoštevati kulturno
varstvene in naravovarstvene pogoje s katerimi
bodo z nespremenjenim hidrološkim in
biološkim režimom reke ohranjeni pogoji rečnih
bregov, vodne in obvodne flore in favne. Prav
tako je pri tem potrebno ugotoviti in upoštevati
vpliv na vodni režim, to je na pretoke in
premeščanje sedimentov ter na vse obstoječe
vodne objekte gor vodno in dol vodno od
predvidenega objekta za energetsko rabo vode
(za presojo vpliva na dobro ekološko stanje
površinskih voda).
(14) Urejanje vodotokov naj bo vsestransko
pretehtano. Izvaja naj se s sonaravnimi ukrepi,
ob upoštevanju naravne dinamike porečja. V
primerih regulacij naj se preveri možnost
sanacije z zadrževanjem visokih voda na
poplavnih površinah. Načrtovanje prostorskih
ureditev in dejavnosti na območju voda in
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obvodnih zemljiščih naj zagotavlja varstvo
naravnih vrednot in biotske raznovrstnosti,
predvsem ohranjanje habitatov tistih živalskih
vrst in habitatnih tipov, zaradi katerih je
določeno EPO in območje Natura 2000.
Preprečevati je treba onesnaževanje voda z
ustreznimi prostorskimi in tehničnimi rešitvami,
onesnažene vodotoke pa sanirati.
(15) Obseg poplavnih območij in režimov naj se
ne spreminja, kadar pa je to potrebno, se
zagotovi ustrezna nadomestitev površin. Za
izboljšanje protipoplavne in protierozijske
varnosti je potrebna zagotovitev ukrepov na
vodotokih Boben in Brnica s pritoki.
Območja drugih zemljišč
Območja mineralnih surovin
(16) Površine pridobivalnega prostora apnenca
in laporja za industrijske namene Retje – Plesko
je potrebno pri nadaljnjem izkoriščanju sprotni
sanirati, sočasno pa postopno sanirati tudi
prostor degradiran v preteklosti. Pridobivanje
tehničnega kamna v kamnolomu Boben se
izvaja tako, da se pri izkoriščanju ohranja
varovalni gozd v neposrednem stiku s
kamnolomom. Skozi osrednji del občine,
vključujoč naselja Hrastnik, Brnica in Dol se
razteza podzemni pridobivalni prostor rjavega
premoga s katerim upravlja RTH. Območje
pridobivalnega prostora je kategorizirano z
rudarskim projektom št. 2693 – Kategorizacija
pridobivalnega prostora obrata Hrastnik (april
2004), Odmik št. 1 od RP (junij 2006). Na
območju se upoštevajo omejitve glede na
kategorizacijo pridobivalnega prostora. V
primeru izkazanega interesa za izkoriščanje
mineralnih surovin na novih območjih s
površinskim kopom, bo občina pretehtala ali je
smotrno določeno območje z osnovno
namensko rabo prostora opredeliti kot območje
mineralnih surovin. Za namen površinskega
kopa mineralnih surovin je potrebno sprejeti
OPPN. Raziskovanje mineralnih surovin je
dopustno na celotnem območju občine.
Območja za razvoj turizma
(17) Hribovito območje občine na njenem
jugovzhodnem delu Gore - Kopitnik je
prepoznavno po kakovostni kulturni krajini in zato
privlačno za razvoj turizma in hkrati pomembno z
naravovarstvenega vidika. Zato je potrebno
preprečevati posege in ravnanja, ki bi lahko
porušila naravno ravnovesje ali poškodovala in
uničila naravne kakovosti. V območjih obstoječe
poselitve se opredelijo prostorske možnosti za
razvoj turistične infrastrukture in zaselkov
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počitniških hiš. Smučišče na Kalu se razvija kot
del turistične infrastrukture občine in regije. Na
samotnih kmetijah in v zaselkih na območjih
razpršene poselitve so primerne lokacije za
razvoj turistične ponudbe kot dopolnilnih
dejavnosti na podeželju, osebno dopolnilno delo
ali druge podobne oblike dejavnosti.
(18) Športnorekreacijske dejavnosti in turizem
naj se načrtuje tako, da bo zagotovljeno
ohranjanje lastnosti, zaradi katerih je območje
Kopitnika opredeljeno kot naravna vrednota
državnega pomena in ekološko pomembno
območje. Spodbuja se razvoj trajnostnih oblik
rekreacije
(pohodništvo,
kolesarstvo)
in
dejavnosti, ki so usklajene z naravnimi
danostmi.
V območjih z naravnimi kakovostmi se načrtuje
prilagojene, ne množične in neagresivne oblike
turizma in rekreacije v naravnem okolju, pri
čemer se turistično in rekreacijsko infrastrukturo
praviloma zagotavlja v poselitvenih območjih.
Načrtuje se prostočasne dejavnosti, ki ne
zahtevajo posebne infrastrukture. Razvoj
trajnostnih oblik turizma in rekreacije se na
celotnem območju usmerja v dvig kvalitete
ponudbe, še posebej na obremenjenih območjih
in naravovarstveno občutljivejših območjih.
Območja za oddih, rekreacijo in šport, ki
zahtevajo velike površine, večje gradbene
posege, se načrtujejo ob obstoječi poselitvi,
oziroma izven območij, ki so občutljiva za
onesnaženje ter izven naravno bolj ohranjenih in
neposeljenih območij. Tovrstne dejavnosti naj
se razvijajo na površinah saniranih degradiranih
območij. Naravne vrednote in območja biotske
raznovrstnosti se lahko vključi v turistično
ponudbo z upoštevanjem omejitev ter skladno s
predpisi varstva narave. Območja se lahko uredi
za oglede s postavitvijo opazovališč, tabel z
informacijami in opozorili.
Ohranjanje narave
(19) Ohranjanje naravnih kakovosti se na
celotnem območju občine zagotavlja z
načrtovanjem ukrepov pri posegih v prostor za
preprečitev oz. omilitev vplivov na naravo. Pri
posegih na zavarovanih območjih, ekološko
pomembnih območjih in posebnih varstvenih
območjih ter pri posegih v naravne vrednote je
potrebno upoštevati predpise in smernice
pristojnih organov.
(20) V občini se na območjih z varstvenih
statusom zagotavlja varovanje narave v skladu
s predpisi in smernicami za to območje.
Ohranjanje naravnih kakovosti se na celotnem
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območju občine zagotavlja z načrtovanjem
ukrepov pri posegih v prostor za preprečitev
oziroma omilitev vplivov na naravo. Pri posegih
na zavarovanih območjih, ekološko pomembnih
območjih in posebnih varstvenih območjih ter
posegih v naravne vrednote je potrebno
upoštevati vse varstvene režime iz veljavnih
predpisov in smernice pristojnih organov.
Posegov in dejavnosti na naravnih vrednotah,
ekološko pomembnih območjih in posebnih
varstvenih območjih, ki bi lahko pomenili trajno
spremembo lastnosti le-teh, naj se ne načrtuje
ali izvaja.
(21) Z naravnimi vrednotami je treba ravnati
tako, da se ne ogrozi njihov obstoj. Posegi in
dejavnosti se na območjih z naravnimi
vrednotami načrtuje, če ni drugih prostorskih ali
tehničnih možnosti za izvedbo posega ali
opravljanje dejavnosti. Pri tem se izvajajo v
obsegu in na način, da se ne uničijo,
poškodujejo ali bistveno spremenijo lastnosti,
zaradi katerih je del narave opredeljen za
naravno vrednoto, oziroma v obsegu in na
način, da se v čim manjši možni meri spremenijo
druge fizične, fizikalne, kemijske, vidne in
funkcionalne lastnosti naravne vrednote. Na
drevesni naravni vrednoti se izvajajo lahko le
tako, da se ne zmanjša vitalnost in ne poslabša
zdravstveno stanje drevesa ter, da se ne
poslabšajo življenjske razmere na rastišču. Na
ekosistemski naravni vrednoti se lahko izvajajo
le tako, da se ne spremenijo kvalitete
ekosistema ter naravni procesi v njem do takšne
mere, da se ne poruši naravno ravnovesje. Na
območjih, kjer je nahajališče miocenskih fosilov
nekdanjega najzahodnejšega zaliva Tetide, se
pričakujejo odkritja fosilov in novih podzemnih
geomorfoloških tvorb (jame, brezna), zato je
potrebno spremljati posege v naravo, zlasti
zemeljska dela, pri katerih obstaja velika
verjetnost
odkritja
novih,
predvsem
podzemeljskih geomorfoloških naravnih vrednot
in fosilov ter ob pojavu najdb obvestiti pristojne
institucije.
(22) Habitatni tipi se ohranjajo v ugodnem stanju
tako, da se posegi in dejavnosti načrtujejo in
izvajajo tako, daje njihov neugoden vpliv čim
manjši. Ohranjajo in ponovno se vzpostavljajo
tiste značilnosti krajine, ki so pomembne za
ohranjanje
biotske
raznovrstnosti.
Na
obravnavanem območju se kot taki značilni
elementi krajine pojavljajo: visokodebelni
travniški sadovnjaki, posamezna drevesa in
manjše skupine dreves v odprti krajini, živice,
omejki, obrežna vegetacija ob potokih in rekah.

(23) Na ekološko pomembnih območjih se v
primeru
obstoja
alternativnih
možnosti
prostorske ureditve ne načrtujejo, če se zaradi
njihove izvedbe lahko bistveno poslabša ugodno
stanje habitatnih tipov ali vrst, zaradi katerih je
ekološko pomembno območje opredeljeno, v
drugih primerih pa se načrtujejo tako, da je
njihov neugoden vpliv čim manjši. Na posebnih
varstvenih območjih (območja Natura 2000) naj
se posege in dejavnosti načrtuje tako, da se v
čim večji možni meri:
- ohranja naravna razširjenost habitatnih
tipov ter habitatov rastlinskih ali živalskih
vrst;
- ohranja ustrezne lastnosti abiotskih in
biotskih sestavin habitatnih tipov, njihove
specifične strukture ter naravne procese ali
ustrezno rabo;
- ohranja ali izboljšuje kakovost habitata
rastlinskih in živalskih vrst, zlasti tistih delov
habitata, ki so bistveni za najpomembnejše
življenjske faze kot so zlasti mesta za
razmnoževanje, skupinsko prenočevanje,
prezimovanje, selitev in prehranjevanje
živali;
- ohranja povezanost habitatov populacij
rastlinskih in živalskih vrst in omogoča
ponovno povezanost, če je le-ta prekinjena.
(24) Pri načrtovanju gospodarske javne
infrastrukture, tako dejavnosti kot prostorskih
ureditev, naj se zagotavlja ohranjanje naravnih
vrednot, območja Natura 2000, zavarovana
območja, ekološko pomembna območja in
območja pričakovanih naravnih vrednot ter
ohranjanje biotske raznovrstnosti.
(25) Na območju Gore - Kopitnik, kjer je bilo
izvedeno kartiranje negozdnih habitatnih tipov,
je potrebno pred odločitvijo o prostorskih
ureditvah in rešitvah, ki se nanašajo na območja
s predvidenimi spremembami rabe prostora
oziroma razmestitvijo dejavnosti v prostoru,
upoštevati ugotovitve o prisotnosti habitatnih
tipov na teh območjih in stanje ohranjenosti.
Habitatni tipi se ohranjajo v ugodnem stanju
tako, da je vpliv zaradi posegov in dejavnosti
čim manjši. Ohranjajo in ponovno vzpostavljajo
naj se značilnosti krajine, ki so pomembne za
ohranjanje biotske raznovrstnosti (visokodebelni
travniški sadovnjaki, posamezna drevesa in
manjše skupine dreves v odprti krajini, živice,
omejki, obrežna vegetacija ….).
25. člen
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(1) Z načrtovanjem prostorskega razvoja se
zagotavlja celostno varstvo kulturne dediščine.
Pri tem je potrebno zagotoviti ustrezno uporabo
dediščine v skladu s sodobnimi potrebami in
načinom življenja. Kulturno dediščino se
obravnava kot pomemben del trajnostno
naravnanega in vzdržnega prostorskega razvoja
občine pri katerem je ta tako prostorski potencial
kot tudi razvojni dejavnik. Dediščino se varuje
glede na tip kot arheološka, stavbna profana,
stavbna sakralna, memorialna, naselbinska,
vrtno arhitekturna, dediščinska kulturna krajina
in zgodovinska dediščina in glede na status kot
kulturni spomenik državnega ali lokalnega
pomena in zavarovana kulturna dediščina.
(2) Na območju občine je evidentiranih 113
enot prostorsko relevantne kulturne dediščine.
Status kulturnega spomenika ima 9 enot, ki so
zavarovane z naslednjimi občinskimi predpisi:
- Odlok o razglasitvi cerkve sv. Jurija v Gorah
nad Turjem za kulturni spomenik lokalnega
pomena (Uradni vestnik Zasavja, št.
5/2006),
- Odlok o razglasitvi cerkve Matere božje v
Dragi za kulturni spomenik lokalnega
pomena (Uradni vestnik Zasavja, št.
5/2006),
- Odlok o razglasitvi cerkve sv. Jakoba na
Dolu pri Hrastniku za kulturni spomenik
lokalnega pomena (Uradni vestnik Zasavja,
št. 5/2006),
- Odlok o razglasitvi cerkve sv. Nikolaja v
Podkraju pri Hrastniku za kulturni spomenik
lokalnega pomena (Uradni vestnik Zasavja,
št. 5/2006),
- Odlok o razglasitvi cerkve sv. Štefana v
Turju za kulturni spomenik lokalnega
pomena (Uradni vestnik Zasavja, št.
5/2006),
- Odlok o razglasitvi Ville de Seppi, Grajska
pot 10, Hrastnik za kulturni spomenik
lokalnega pomena (Uradni vestnik Zasavja,
št. 5/2006),
- Odlok o razglasitvi kamnitega stebrnega
znamenja v naselju Brdce za kulturni
spomenik lokalnega pomena (Uradni
vestnik Zasavja, št. 5/2006),
- Odlok o razglasitvi Mlakarjevega stanovanja
za kulturni spomenik lokalnega pomena
(Uradni vestnik Zasavja, št. 5/2006),
- Popravek odloka o razglasitvi Ville de
Seppi, Grajska pot 10, Hrastnik za kulturni
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spomenik lokalnega pomena (Uradni
vestnik Zasavja, št. 7/2006),
- Odločba, št. 304/1-80-PB (gostilna Podkraj
67 – EŠD 536).
(3) Enote naselbinske dediščine, vasi Krnice,
Šavna Peč in Turje ter zaselek Zgornje Marno,
imajo razmeroma dobro ohranjen primarni
stavbni fond in ohranjeno primarno prostorsko
zasnovo pozidave. Primarna zasnova vasi Krnic
je v celoti ohranjena, zato je smiselno
načrtovanje celovite prenove naselja z
možnostjo vključevanja kulturne dediščine v
kulturno-turistično ponudbo v občini. Pri
načrtovanju celovite prenove vseh naselij je
potrebno dosledno uveljavljati urbanistično
kontinuiteto pozidave ter upoštevati obstoječe
vedute, pri oblikovanju gradenj pa tipološke
značilnosti pozidave v naselju. Pri načrtovanju
razvoja vasi Turje in Šavna Peč ter zaselka
Zgornje Marno je potrebno upoštevati, da je
njihova stavbna substanca delno ogrožena
zaradi opuščanja kmetijske dejavnosti in
spreminjanja funkcije gospodarskih objektov,
gradnje nadomestnih stanovanjskih objektov in
drugih novogradenj.
(4) Na objektih in območjih kulturne dediščine
velja, da niso sprejemljive ureditve ali posegi, ki
bi utegnili spremeniti lastnosti vsebino in oblike
ter s tem zmanjšali vrednost prepoznanih
kvalitet prostora. Pri načrtovanju poselitve,
razvoja v krajini in poseganju v prostor in
izvajanju dejavnosti je v teh območjih treba
upoštevati tudi varstveni vidik. Prostorske
ureditve morajo upoštevati javno korist varstva
dediščine in biti prilagojene celostnemu
ohranjanju kulturne dediščine.
(5) Varstvo se zagotavlja z upoštevanjem
predpisov in režimov, ki veljajo za kulturne
spomenike, in njihova vplivna območja,
arheološka najdišča in registrirano kulturno
dediščino z vplivnim območjem. Zato je pred
posegom v prostor v fazi njegovega načrtovanja
potrebno pridobiti in upoštevati obvezujoče
smernice pristojnih organov, strokovna mnenja
in druga izdelana strokovna gradiv s področja
varovanja konkretnega območja ali objekta.
Posegi v prostor in dejavnosti morajo biti
prilagojeni celostnemu ohranjanju tudi v
vplivnem območju nepremičnega kulturnega
spomenika ali dediščine, ki pomeni širšo okolico
nepremičnega
kulturnega
spomenika
ali
dediščine in je določeno z zgodovinskega,
funkcionalnega, prostorskega, simbolnega in
socialnega vidika.
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(6) Ohranjati je potrebno značilnosti v naravi
ohranjenih starih zemljiških razdelitev, parcelne
strukture, vegetacijske prvine, členitev prostora
in značilne tradicionalne stavbe oziroma
gospodarska poslopja, razmeščena v krajini, v
njihovi izvirni postavitvi, velikosti ter rabi.
(7) Varstveni režimi in usmeritve, ki veljajo za
posamezno enoto kulturne dediščine in se
upoštevajo pri pripravi enot urejanja prostora,
opredeljevanju namenske rabe in prostorskih
izvedbenih pogojih naj bodo razvidni v
posamezni enoti urejanja prostora v kateri se
enota kulturne dediščine nahaja.
Območja varstva vojnih grobišč
(8) Na območju občine se nahaja 9 prikritih
vojnih grobišč. Na vojnih grobiščih je
prepovedano spreminjati zunanji videz grobišč,
poškodovati grobišča ali odtujiti njihove
sestavne elemente in izvajati vsako drugo
dejanje, ki pomeni krnitev spoštovanja do
grobišč ali je v nasprotju s pokopališkim redom
vojnih grobišč.
26. člen
(usmeritve za območja varstva pred naravnimi in
drugimi nesrečami, za zaščito in reševanje)
(1) Pri načrtovanju poselitve in dejavnosti v
prostoru je potrebno upoštevati potencialna
tveganja in ogroženost pred naravnimi in
drugimi nesrečami ter varnost pred požarom.
Dejavnosti se razmeščajo izven območij
potencialnih nesreč. Opravljanje primarnih
dejavnosti (kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in
druge dejavnosti povezane z naravnim
prostorom je potrebno opravljati varno za
zdravje ljudi in materialne dobrine ter
nadzorovati procese in dejavnike, ki lahko
povzročijo naravne in druge nesreče. Pri
načrtovanju širitve poselitve se upošteva oceno
nevarnosti in ogroženosti občine pred naravnimi
in drugimi nesrečami ter požarom.
(2) Območja s prostorskimi omejitvami za razvoj
so varstvena in ogrožena območja po predpisih
o vodah, potresno ogrožena območja, območja
požarne ogroženosti, območja s tveganjem za
porušitev visokih pregrad, območja s tveganjem
za industrijske nesreče.
(3) V poplavnih, hudourniških, erozijskih in
plazovitih območjih se ne načrtuje nove
poselitve, infrastrukture oziroma dejavnosti ali
prostorskih ureditev, ki lahko s svojim
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delovanjem povzročijo naravne nesreče. Na teh
območjih je treba zagotoviti varne življenjske
razmere s sanacijo žarišč nevarnosti in z
omejitvami razvoja glede na ogroženost življenja
ljudi in materialnih dobrin.
(4) Na vododeficitarnih območjih občine se ne
načrtuje dejavnosti s povečanimi potrebami po
vodi, prioritetno pa se zagotavlja urejeno oskrbo
s pitno vodo prebivalcev teh območij. Aktivne in
potencialne vodne vire za lokalno oskrbo je
potrebno varovati v skladu s predpisi o varstvu
voda in varstvu virov pitne vode.
(5) Prostorske ureditve in dejavnosti, ki niso
vezane na vodo, se umešča izven območij
stalne ali občasne prisotnosti voda in z
ustreznim odmikom od meje teh površin.
Spreminjanje obsega poplavnih območij ali
odtočnih režimov je možno le izjemoma pod
pogoji nadomestitve teh površin oziroma
ustreznimi ukrepi zavarovanja območij poselitve
pred poplavami. Pri načrtovanju premostitev
reke Save in drugih vodotokov je potrebno
zagotavljati poplavno varnost in ohranjati stanje
voda in vodni režim.
(6) Območja celotnega Zasavja je zaradi
konfiguracije terena in neugodne geološke
sestave, ter posedanja zaradi posledic
rudarjenja
(na
območju
podzemnega
pridobivalnega prostora rjavega premoga)
ogroženo zaradi nevarnosti plazov večjega in
manjšega obsega. Pri načrtovanju posegov za
izgradnjo
gozdnih
in
lokalnih
cest,
kanalizacijskih sistemov za meteorne in
odpadne komunalne vode, ureditev strug
vodotokov, izkopov in gradenj opornih zidov ter
nasipavanj materialov je potrebno preveriti in
predvideti ali obstaja možnost nastanka plazov.
V primeru, da možnost obstaja se posega ne
načrtuje razen če se z omilitvenimi ukrepi
nastanek plazu povsem onemogoči. V primeru
nastanka plazu pri hitrih zdrsih zemeljskih gmot
je potrebno ugotoviti stabilnost plazu oz.
verjetnost nadaljnjega plazenja. V ta namen se
pridobi strokovno mnenje geologa.
(7) Nevarnost nastanka drugih nesreč v občini je
velika. Največja je nevarnost uhajanja klora v
TKI Hrastnik ali iz železniških cistern. Posebno
varstvo pred industrijskimi nesrečami z razlitjem
nevarnih snovi je potrebno zagotavljati z
načrtovanjem tehničnih ukrepov v proizvodnih
obratih največjih podjetij v občini (TKI, Steklarna
Hrastnik, »bivši Sijaj«). Večja nevarnost razlitja
nevarnih snovi pri transportu v primeru
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prometne nesreče obstaja na glavni cesti
Trbovlje – Hrastnik – Zidani most ter regionalni
cesti Trbovlje – Hrastnik – Dol pri Hrastniku Šmarjeta, kjer je z ureditvijo tehničnih elementov
ceste potrebno zagotoviti povečano varnost v
prometu in hitro ter učinkovito ukrepanje v
primeru nesreče. Nevarnost nastanka naravnih
požarov v občini je zaradi naravnih značilnosti
prostora razmeroma majhna.
(8) Sanacijo posameznih območij naravnih in
drugih nesreč se načrtuje v sklopu OPPN. V
primerih, ko gre za rekonstrukcijo ali gradnjo
novih objektov v okviru sanacije po naravni ali
drugi nesreči, je omogočen upravni postopek
pridobitve
gradbenega
dovoljenja
po
skrajšanem ugotovitvenem postopku, če gre za
rekonstrukcijo ali novogradnjo objekta, ki v celoti
ohranja namembnost, gabarite in videz
poškodovanega objekta na isti lokaciji.
(9) Praviloma se pri intervencijskih ukrepih
izvedejo le najnujnejši ukrepi in ohranja naravne
procese, razen kadar ti lahko ogrozijo obstoječa
naselja oziroma varovano kulturno dediščino.
(10) Lokacije opuščenih odprtih kopov, ki niso
sanirani in nimajo določenega nosilca
obveznosti sanacije,(kamnolomi in peskokopi)
se lahko prepusti naravni sukcesiji naravnih
procesov, (samosanaciji) vendar le, kadar niso
ogroženi varnost, zdravje in življenje ljudi.
(11) Na območjih velike požarne ogroženosti
gozdov se ne načrtujejo dejavnosti ali
prostorske ureditve, ki bi pomenile dodatno
tveganje za življenje ljudi, materialne dobrine in
naravo.
(12) Na območjih tveganj zaradi industrijskih
nesreč v Hrastniku in drugih območjih za
industrijo je potrebno z načrtovanjem ustreznih
odmikov med objekti oziroma dejavnostmi in
drugih ukrepov preprečiti verižne nesreče,
širitev nesreče na sosednja območja in
omogočiti učinkovito ukrepanje zaščite in
reševanja, če se nesreče zgodijo. V
gospodarskih družbah kjer obstaja nevarnost
izlitja nevarnih snovi se načrtujejo tehnološki in
prostorsko organizacijski varnostni ukrepi za
preprečitev nesreč kot so lovilni bazeni, zaprti
sistem kanalizacije, indikatorske naprave in
drugo.
(13) V sistemu oskrbe z vodo v občini je
potrebno načrtovati ustrezno razmestitev
omrežja, zmanjšati njegovo ranljivost in
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zagotoviti zadostne količine pitne vode za
oskrbo v izrednih razmerah ter za potrebe
gašenja ob požarih.
(14) V občini se za primere naravnih in drugih
nesreč zagotavljajo površine za pokope večjega
števila ljudi na prostoru načrtovanega novega
pokopališča Brnica in v bližini obstoječih
pokopališč. Območje za pokope živali naj bo
odmaknjeno od poselitve. Za odlaganje ruševin
se začasno uporabijo proste površine ob javnih
cestah, trajno odlaganje pa se zagotavlja v
opuščenih kamnolomih v občini, ki še niso
samosanirani.
(15) Prostor za evakuacijo prebivalstva in
premičnih materialnih dobrin v primeru naravnih
in drugih nesreč se v naseljih zagotavlja na
dvoriščih in drugih odprtih površinah v naselju. V
Hrastniku in Dolu pri Hrastniku pa se v ta namen
zagotavlja tudi proste javne površine naselja in
funkcionalne površine ob javnih objektih. Za
evakuacijo v primeru nesreče s klorom se
določijo zbirna evakuacijska mesta na javnih in
odprtih površinah v bližini bivališč ter območje
za evakuacijo Stadion Hrastnik. Na ureditvenih
območjih mest in drugih naselij z več kot 5000
prebivalci se v objektih določenimi s predpisi
gradijo zaklonišča osnovne zaščite. V vseh
novih objektih pa je potrebna ojačitev prve
plošče.
(16) Vsi objekti morajo biti ustrezno
protipotresno
projektirani
in
grajeni
z
upoštevanjem stopnje ogroženosti.
(17) Pri načrtovanju in gradnji objektov naj se
upoštevajo predpisi s področja protipožarne
varnosti.
27. člen
(usmeritve za določitev
namenske rabe zemljišč)
(1) Na izhodiščih obstoječe namenske in
dejanske rabe zemljišč iz prikaza stanja
prostora, veljavnih vsebin hierarhično nadrejenih
prostorskih
aktov
(Odlok
o
Strategiji
prostorskega razvoja Slovenije, Ur.l. RS, št.
76/04 in Uredba o prostorskem redu Slovenije,
Ur.l. RS, št. 122/04), se v skladu s Pravilnikom
OPN, določi namenska raba kot stavbna,
kmetijska, gozdna, vodna in druga zemljišča. Pri
tem pa se upošteva tudi režime s področja
varstva kmetijskih zemljišč in gozdov, voda,
narave in kulturne dediščine. Namenska raba se
na posameznih zaključenih prostorskih enotah,
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kjer so prisotne različne rabe in dejavnosti,
določa po načelu pretežnosti.
(2) Osnovno namensko rabo zemljišč se določa
ob upoštevanju smernic nosilcev urejanja
prostora, podrobno pa z upoštevanjem izdelanih
strokovnih podlag ter razvojnih pobud v
prostoru. Za urbana središča v občini je poleg
upoštevanja predhodno navedenih izhodišč,
podlaga za določitev podrobne namenske rabe
tudi urbanistični načrt. Pri določanju novih
stavbnih zemljišč je potrebno upoštevati merila,
s katerimi bodo v največji možni meri ohranjene
značilnosti naravnega in grajenega prostora.
Površinam stavbnih zemljišč, ki jih zaradi
geomorfoloških pogojev ali drage izgradnje
komunalne opreme v daljšem obdobju ni bilo
mogoče aktivirati, je potrebno spremeniti
podrobno namensko rabo ali izločiti iz območja
stavbnih zemljišč in območja naselja.
(3) Kadar je posamezne objekte in manjše
skupine objektov razpršene gradnje možno
komunalno opremiti, se lahko vključijo v
območje naselja in sanirajo na podlagi
podrobnih PIP. Pri tem ne smejo biti okrnjeni
prepoznavnost kulturne krajine in naravni viri,
kar se zagotavlja z ustreznimi pogoji glede
komunalne ureditve, umestitve in oblikovanja
objektov ter dejavnosti. Na s strokovnimi
podlagami ugotovljenih območjih razpršene
gradnje, ki se v skladu z 28.,29. in 30. členom
Pravilnika sanirajo, se določijo stavbna
zemljišča. Objekti razpršene gradnje, ki se ne
sanirajo (iz 31. člena Pravilnika), se prikažejo
izven območij stavbnih zemljišč kot znak v
prostoru.
(4) Pri določanju namenske rabe prostora za
območje pridobivalnega prostora rjavega
premoga RTH d.o.o. se uporablja in upošteva
Rudarski projekt (RP) št. 2693 Kategorizacija
pridobivalnega prostora obrata Hrastnik, april
2004 in Odmik 1, RP št. 2693 Kategorizacija
pridobivalnega prostora obrata Hrastnik, junij
2006 tako, da je to območje dolgoročno še
namenjeno rudniški eksploataciji z jamskim
odkopavanjem kot tudi površinskimi kopi
oziroma sanaciji degradirane površine tako v
času odkopavanja kot tudi v času zapiranja.
28. člen
(usmeritve za določitev
prostorskih izvedbenih pogojev)
Enote urejanja prostora (EUP)
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(1) Območja poselitve so na podlagi strokovnih
podlag in razvojnih potreb razdeljena in
določena kot enote urejanja prostora (EUP).
EUP se določijo kot območja praviloma enake
namenske rabe, s primerljivimi geomorfološkimi
in urbanistično oblikovnimi značilnostmi za
katere veljajo ista merila in pogoji urejanja
prostora. Pri tem se upošteva vidik funkcionalne
povezanosti med posameznimi deli poselitve.
Prostorski izvedbeni pogoji (PIP) se določajo
posebej za poselitev in posebej za ostali prostor
in se opredeljujejo glede na namensko rabo.
Gradbene enote
(2) Merila in pogoji urejanja stavbnih zemljišč in
poselitvenega območja so določena na ravni
osnovne urbanistične enote – gradbene enote
(GE). V eni enoti urejanja prostora so GE z
istimi merili urejanja.
Prostorski izvedbeni pogoji
(3) PIP se po konceptu in formi izdelajo kot
pravna norma za izdajo gradbenih dovoljenj in
hkrati usmeritev za načrtovanje konkretnih
posegov. Pri tem je posebej pomembno
razvojno upoštevanje posebnosti vsakega
prostorskega konteksta posebej. Koncept PIP
naj bo zgrajen na osnovni urbanistični celici
prostora GE in njihovi povezanosti v EUP ter na
naboru tipiziranih urbanistično pravnih elementih
Zagotavlja naj preglednost in uporabnost za
različne načrtovane posege v prostoru. Zato naj
ti modeli oziroma tipi GE obravnavajo kot
funkcionalen
prostor
oz.
upravljavsko
zaokroženo prostorsko celoto (npr. domačija).
GE praviloma vključujejo več stavb in eno ali
več zemljiških parcel na katerih so zgrajeni
objekti oziroma so s tem aktom namenjene
graditvi objektov.
(4) Pri stavbah kjer je identiteta prostora manj
pomemben element, naj ti prostorski modeli
določajo predvsem robne pogoje umeščanja in
oblikovanja, ki izhajajo iz vlog GE, stavb,
zunanjih ureditev ipd., v širšem prostoru. Pravno
prostorski modeli GE naj vključujejo vse aspekte
osnovne urbanistične celice v prostoru vključno
s stavbami v njej. Koncept PIP združuje parcele,
stavbe, dele naselij ipd., za katere je mogoče
predpisati en, določen tip GE na eni EUP.
(5) PIP na območjih naselij naj na robovih
naselij
zagotovijo
ohranitev
identitete
poselitvenega območja v kulturni krajini z
ustrezno načrtovanim prehodom iz urbanega v
odprto krajino(princip »iztekanja« stavbne
strukture v naravni prostor oz. »zapiranja« proti
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naravnemu prostoru, zmanjševanje merila robne
stavbne strukture oz. mehčanje prehoda,
spodbujanje
zasaditev
visokodebelnih
sadovnjakov v zaključenem delu naselja
oziroma proti njegovemu robu ipd.).
(6) Pravno prostorski modeli tipov GE naj se
izdelajo tako, da hkrati, na kar najbolj fleksibilen
način, zagotavljajo robne pogoje za:
- njihovo
urbanistično
oblikovanje,
organizacijo in korelacijo z: ostalimi, že
obstoječimi
stavbami
GE,
najpomembnejšim
javnim
prostorom
oziroma mejo naselja oziroma sosednjimi
GE,
- urbanistično arhitekturno oblikovanje stavb
(do ravni organizacije vhodov, fasadnega
oblikovanja, oblikovanja streh itd.)
- velikost, še posebej višino stavb,
- gostoto
pozidave
oziroma
stopnjo
izkoriščenosti
- druge, v posameznem okolju specifične
prostorske parametre, ki so pomembni za
vključevanje stavbne strukture v okolje, v
katerega se umeščajo.
(7) Predpisovanje faktorjev dopustne izrabe
prostora, za površine razpršene poselitve in
podeželska naselja je v PIP primerno
opredeljevati le v primerih, ko drugi pogoji
urejanja naselij niso zadosten regulator gostote
pozidave in ohranjanja identitete naselja.
(8) Novi energetski sistemi za proizvodnjo
električne energije ali za ogrevanje stavb in
sanitarne vode iz obnovljivih virov energije v
strnjenih naseljih, zaselkih, osamelih domačijah
in na kmetijah se načrtujejo tako da tvorijo
usklajeno arhitekturno celoto z objektom ali
skupino objektov, ob, v ali na katere se
umeščajo. Na objektih in območjih, ki so
varovani kot kulturna dediščina ter v vplivnih
območjih je postavitev naprav za proizvodnjo
električne energije dopustna le izjemoma, po
predhodni preveritvi umestitve, vendar je pred
tem potrebno pridobiti kulturno-varstvene pogoje
in kulturno-varstveno soglasje.
(9) V PIP se določijo tudi merila za parcelacijo
ter pogoji priključevanja objektov na omrežje
prometne,
komunalne
in
energetske
infrastrukture ter grajeno javno dobro. Pri tem se
upošteva merila in pogoje glede celostnega
ohranjanja kulturne dediščine, ohranjanja
narave, varstva okolja in varovanja zdravja ljudi.
Za posamezne posege v prostoru je potrebno
predvideti tudi omilitvene ukrepe za varovanje
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pred onesnaževanjem, kot izhajajo iz okoljskega
poročila za celovito presojo vplivov izvedbe
prostorskega načrta na okolje.
Usmeritve za določitev PIP na področju varstva
narave in krajine
(10) Spodbuja naj se rabo zaraščajočih se
kmetijskih površin na način , ki zagotavlja
ohranjanje naravnih vrednot in območja biotske
raznovrstnosti, še posebej na habitatnih tipih
travišč na EPO in območjih nature 2000. Pri
umeščanju in gradnji objektov je potrebno
ohranjati travniške sadovnjake, skupine in
posamezna drevesa v agrarni in urbani krajini
ter omejke, živice, grmišča, gozdne otoke in
obvodno vegetacijo.
(11) Gradnja objektov naj se načrtuje v odmiku
25 m od obstoječega gozdnega roba ali
obvodne drevnine. Izjemoma je odmik lahko
manjši, če so izvedeni vsi požarno-varnostni
ukrepi in je pridobljeno soglasje pristojne
gozdarske službe. Ohranja in vzdržuje se naj
strukturiran gozdni rob, tudi na površinah v
bližini hiš in robnih delih pašnih površin (gozdni
rob naj se zaščiti pred pašo). Postavljanje obor
in ograjevanje parcel v odprti krajini na območjih
ohranjanja narave se lahko izvaja le na način,
da je mogoč prehod prostoživečih vrst. Na
območjih, ki so zavarovani po predpisih o
ohranjanju narave, se ne postavlja obor za
gojenje tujerodnih prostoživečih vrst.
(12) Za premoščanje novo izdelanih višinskih
razlik naj se ne gradi betonskih škarp in opornih
zidov. Premostitve naj se izvedejo v obliki
zatravljenih zemeljskih brežin. Brežine naj se
uredijo, utrdijo in zasadijo z avtohtonimi vrstami
trav, popenjavk, grmovnic in drevja.
Za zasaditev okolice objektov v območjih
ohranjanja narave se uporabijo avtohtone,
rastiščnim razmeram prilagojene drevesne in
grmovne vrste. Tujerodnih ali eksotičnih
rastlinskih vrst se ne vnaša.
(13) Označevanje naravnih vrednot in območij
biotske raznovrstnosti naj se izvaja skladno z
določili Pravilnika o označevanju zavarovanih
območij naravnih vrednot (Ur. l. RS, št. 117/02,
53/05). Načrtovanje in gradnja nove ter
vzdrževanje obstoječe prometne infrastrukture
naj ne povečuje drobljenja ekosistemov,
zagotavlja pa naj ustrezne prehode za
prostoživeče vrste.
(14) Na
naravnih

zavarovanih območjih,
vrednot
in
območju

območju
biotske
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raznovrstnosti naj se kablovodi izvedejo
praviloma podzemno. Umeščanje v prostor naj
se izvede na način, da ob izkopu jarka ne prišlo
do poškodovanja koreninskega sistema dreves.
(15) Zaradi zmanjšanja negativnih učinkov
svetlobnega onesnaževanja in s tem možnosti
poslabšanja ugodnega stanja živalskih vrst (npr.
nočni metulji, netopirji) naj se osvetljevanje
območij načrtuje tako, da bo svetloba časovno
omejena in prostorsko usmerjena proti tlom.
Osvetljevanje naj se izvede s svetilnimi telesi, v
skladu z določili predpisa, ki določa mejne
vrednosti svetlobnega onesnaževanja okolja).
Določitev območij OPPN
(16) Občinski podrobni prostorski načrti so
opredeljeni kot načini celovitega urejanja
prostora povsod tam, kjer niso izpolnjeni
osnovni pogoji za urejanje s PIP in kjer ni
mogoče doseči prostorskih ciljev razvoja brez
načrtovanja celovitega razvoja posameznih
zaključenih območij. Za posamezno območje, ki
se ureja z OPPN se opredelijo ključne usmeritve
kot okvir za uresničevanje ciljev prostorskega
razvoja na ravni poselitvene enote in občine.
2.7
Razvoj centralnih naselij na podlagi
urbanističnega načrta
29. člen
(koncept razvoja centralnih naselij)
(1) Osrednje poselitveno območje v občini, ki se
ureja z urbanističnim načrtom obsega mesto
Hrastnik in z njim povezane dele naselij
Prapretno, Podkraj in Studence ter Dol pri
Hrastniku z Brnico. Z urbanističnim načrtom je
zasnovan
dolgoročni
prostorski
razvoj
navedenih območij, v njem pa so podana
izhodišča za pripravo razvojnih ukrepov v
prostoru.
Koncept razvoja Hrastnika
(2) Mesto Hrastnik naj se razvija v urbano
strukturo s funkcijami regionalnega središča
nacionalnega pomena. Pri tem se pomembne
javne funkcije delijo v somestju s Trbovljami in
Zagorjem. Razvoj poselitvene strukture v UN naj
zagotavlja krepitev gospodarske, prostorske in
pomenske vloge v mreži zasavske regije, zlasti
z razvojem pomembnih oskrbnih, družbenih in
upravnih funkcij lokalnega in regionalnega
značaja. Predvsem pa naj se razvija v
kakovostno urbano bivalno okolje.
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(3) Prostorski razvoj naj zagotovi izpolnitev dveh
ključnih
razvojno
in
geomorfološkoinfrastrukturnih
danosti
pomensko
funkcionalno središčnost v prostoru treh krakov
razvojnih vpadnic s središčem v območju
današnjega glavnega križišča in da bodoči
razvoj preseže linearnost prostorskih struktur v
povezano mrežo. Nujno je preseči tudi
monofunkcionalnost
in
samozadostnost/
nepovezanost posameznih prostorskih enot in
intenzivirati rabo pretežnega dela z urbanizacijo
zasedenih površin.
(4) Glavni razvojni sklopi naselbinske strukture v
območju UN Hrastnik so: območje ožjega
središča, linearna centralna struktura mesta (ob
potoku Boben), linearna gospodarska struktura
(proizvodno
območje
Steklarna,
TKI),
programsko mešano primarno prometno
vozlišče
(Podkraj),
mešano
območje
sekundarnega vozlišča (razpotje za Dol
Hrastnik), SS Resnica, SS Novi Dom, SS Log,
SS Prapretno - sever (proti odlagališčem
pepela), SS Hrastnik – zahod, SS Studence, SS
Dirmarjev hrib, SS Frtica in območje Leša.
Industrijske dejavnosti v središčnem delu
Hrastnika
se
dolgoročno
postopoma
prestrukturirajo in uskladijo glede namembnosti
z območjem, kjer postopoma nad proizvodnimi
prevladajo centralne dejavnosti skladno s
potrebami in možnostmi. Smiselna je celovita
prenova teh območij, vendar se glede na
pričakovano postopnost ta lahko izvaja tudi v
več korakih kot delna prenova. Zaradi
pomembnosti socialno ekonomskega vidika se
proizvodne dejavnosti tam ohranjajo in razvijajo
dokler se ne vzpostavijo ustrezni pogoji oziroma
razlogi za prestrukturiranje (selitev ali ukinitev
proizvodnje, zamenjava programa ipd.).
Razvoj javnega prostora
(5) V vseh osrednjih delih je torej potrebno
zagotoviti razvoj mreže javnega prostora in s
tem njegove polivalentne pretočnosti. Na
celotnem območju UN je potrebno mrežo
javnega prostora redefinirati. Z usklajenimi
ukrepi razvoja infrastrukture, v prvi vrsti
prometnega omrežja za motorni in kolesarski
promet, še posebej pa peš prometa ter javnih
bivalnih površin v merilu pešcev ter robne
stavbne strukture je potrebno zagotoviti razvoj
pretežno prometnic znotraj urbanizacijskih
struktur v urbane javne prostore. Pri tem je
potrebno upoštevati hierarhijo in značaj
posameznega javnega prostora. Intenzivira naj
se izrabe urbanega prostora, predvsem za
centralne dejavnosti z bivanjem ob Bobnu v
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severnem in središčnem delu Hrastnika, ob
stanovanjski coni Frtica ter v južnem delu.
Območje Leše se z razvojem stavbne strukture
(predvsem srednjega merila) prilagojene
dejavnostim (oskrba in bivanje starejših, otroško
varstvo ..),vključuje v središčni urbani prostor
Hrastnika. Območja stanovanj drobnega merila
(individualne in vrstne hiše) se razvijajo s
prenovo in zgostitvijo obstoječih sosesk,
prvenstveno območje Resnice, Frtice, Prapretna
in Dirmarjevega hriba ter v zaledju novega
urbanega prostora na Leši. Industrijske stavbe v
industrijskih predelih (»bivši Sijaj«, Frtica,
osrednji industrijski prostor Hrastnika, ob Savi,
Podkraj ) naj s stavbno prenovo izboljšajo
zunanjo podobo. Ukrepe programske in stavbne
prenove območij naj spremlja tudi prenova delov
javnega prostora povezanega z objekti.
Razvoj
stavbne
strukture
in
koncept
arhitekturnega oblikovanja
(6) Skozi prenovo in dopolnilno gradnjo naj se
vzpostavlja razmerja stavbne strukture do
javnega prostora ter odnos stavbne strukture do
odprtega/ naravnega/ zelenega prostora in do
posebnih prostorskih kakovosti. Sprejemljive so
vse vrste sodobnih mestotvornih form - v
velikostnem merilu odmerjenem v razmerju z
obstoječo urbano strukturo in naravnim
prostorom.
(7) Pri zgoščanju naj se objekti postavljajo v
prostor
tako,
da
smiselno
zaokrožajo
funkcionalno in oblikovno homogene dele naselij
oz. enot urejanja prostora. Pri zgostitvi poselitve
naj se zasleduje večja izkoriščenost stavbnih
zemljišč, boljša prometna dostopnost do
objektov in kvalitetnejša zasnova naselja.
Poslovni in gospodarski objekti naj se
postavljajo praviloma ob gospodarsko dvorišče,
v zaledje parcel, stanovanjski oz. poslovnostanovanjski objekti pa na ulico, na javni prostor
naselja. Za privlačno in bolj humano podobo
sosesk naj se načrtuje zadostne površine v
zelenju in rekreacijske površine za športna ter
otroška igrišča, kakovostno oblikovanje in
opremljanje javnega prostora in ugodno lego
stanovanj glede osončenja.
Koncept zelenega sistema
(8) Ohranja naj se razmerja med obstoječimi
zelenimi površinami znotraj naselja oziroma
drugimi naravnimi elementi in grajeno stavbno
strukturo. Ohranijo se kmetijske površine,
gozdna pobočja, obvodni prostor ob Savi in
Bobnu ter vzpostavi novo oblikovane zelene
površine oziroma sanira že obstoječe. Več
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manjših zelenih površin znotraj UN skupaj s trgi
in uličnim prostorom zagotavlja kakovosten
odprti prostor pešca znotraj predvidene gostejše
poselitve. Posebej pomembno je ohranjati
urbane zelene površine s štadionom, Grič v
zgornjem Hrastniku, obvodne ureditve ter
zelene cezure med posameznimi naselbinskimi
sklopi mesta.
Opremljanje z gospodarsko javno infrastrukturo
(9) Z izgradnjo nove prometne povezave
Hrastnik – Zidani Most se zagotavlja večja
integracija širšega mestnega prostora in
povezanost
s
sosednjimi
območji.
Načrtovane kompleksne prostorske in zlasti
prometne ureditve mesta morajo upoštevati
koncept razvoja kolesarskega omrežja in
pešpoti mesta s povezavami širšega zaledja.
Ulična mreža se razvija iz obstoječega
stanja, kjer je to možno naj se načrtuje
korekcija elementov cestnega javnega
prostora. Profili javnega prostora naj bodo
zagotovljeni v minimalni širini 10 m za
primarno, 8 m za sekundarno in 6 m za
terciarno strukturno os. Ob glavni cesti je
potrebna ureditev površin za pešca in
kolesarja.
(10) Na območju starega mestnega jedra in
širšega mestnega središča Hrastnika se
zagotavljajo dodatne površine za parkiranje,
ki se s spremenljivim režimom parkiranja
lahko uporabljajo tudi kot druge javne ali
rekreacijske površine. Načrtovane ureditve
poslovnih površin, ki so zaradi dobre
dostopnosti
privlačne
za
dejavnosti,
generirajo
močne
tokove
notranjega
prometa, zato se poslovne površine urejajo z
odprtimi javnimi parkirišči in javnimi
garažami.
(11) Za območje mestnega jedra in
povezave z ostalimi deli mesta je potrebno
izvesti novo prometno organizacijo na
podlagi celovite prometne študije, ki naj
obravnava vse oblike prometa. V mestnem
jedru se postopno, ob hkratni nadomestitvi
komunikacij, tranzitni tovorni in avtomobilski
promet izloča, prometne površine pa nameni
internim
komunikacijam,
pešcem
in
kolesarjem
za
oskrbo,
stanovalce,
obiskovalce in uporabnike storitev. JPP se
razvija in dopolni s sistemom parkiraj in se
pelji (P+R) z zadostnim številom varovanih
javnih parkirišč za osebna vozila ter tudi za
kolesa. P+R se vključi v medsebojno
celovito načrtovano celoto sistema JPP v
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katerem so medsebojno fizično povezana
postajališča železniškega in primestnega
JPP z urejenimi varnimi površinami za pešce
in kolesarje.
(12) Železniška postaja Hrastnik se ohranja
kot
potencialno
logistično
vozlišče
državnega pomena z dobro povezanostjo
cestnega ( z navezavo na 3. razvojno os) in
železniškega transporta na pomembnih
prometnih smereh 10. koridorja železnice.
Zato se ohranja koridor za modernizacijo (za
hitrosti najmanj 160 km/h).
Komunalna oskrba
(13) Oskrba s pitno vodo se zagotavlja iz
obstoječega vodovodnega sistema. Dotrajani
deli naj se prenavljajo in v skladu z načelom
celovite prenove dograjujejo. Prioritetna je
obnova vodovodnega omrežja v starem
mestnem jedru in ožjem mestnem središču.
Zgrajen kanalizacijski sistem s širitvijo območij
pozidave se dogradi. Kanalizacijsko omrežje se
pri rekonstrukcijah in novogradnjah izvaja
praviloma v ločenem sistemu. Meteorne vode
naj se v čim večji možni meri odvajajo razpršeno
oziroma skladno s predpisi s področja odvajanja
in čiščenja padavinskih odpadnih voda. Razvija
naj se mreža zbirnih mest za preostanek
komunalnih odpadkov in bioloških odpadkov ter
ekoloških otokov za ločeno zbiranje odpadkov.
Pri prenovi posameznih delov naselij se
zagotovi sočasno in usklajeno rekonstrukcijo
več komunalnih in energetskih napeljav ter
gradnjo manjkajoče infrastrukture hkrati. Hkrati
se zagotavlja celovita ureditev grajenega
javnega dobra javnih tlakovanih in zelenih
površin. Prednost pri prenovi naj ima območje
historičnega jedra.
Komunikacije
(14) Kapacitete telefonskega omrežja so
zadovoljive. Vendar je potrebno obstoječo
telefonsko napeljavo in hišne priključke
postopno dograditi oz. zamenjati z optičnimi
kabli v zemeljski izvedbi. Dostop do
širokopasovnih povezav je potrebno omogočiti
vsem gospodinjstvom na območju UN.
Oskrba z energijo in lokalni energetski koncept
(15) Obstoječe nizkonapetostno zračno omrežje
na urbanem območju je potrebno postopoma v
celoti nadomeščati z zemeljskim. Skladno z
gradnjo novih in prenovo obstoječih zazidalnih
območij se električno omrežje s priključnimi
elektrovodi in novimi TP postopno dograjuje.
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(16) Obstoječi sistem ogrevanja stanovanj,
družbenih objektov in industrijskih stavb, ki
temelji na daljinskem ogrevanju in zemeljskem
plinu se še nadalje razvija in hkrati dopolnjuje z
obnovljivimi viri energije. Za potrebe ogrevanja
in drugo energetsko oskrbo objektov se razvijajo
posamični ali skupinski lokalni projekti z
načrtovano izrabo obnovljivih virov energije
(solarna in geotermalna energija, biomasa itd.).
Ob ekonomski utemeljitvi in investicijski
zmožnosti se v središčnih delih naselij za
potrebe ogrevanja družbenih objektov (šola,
vrtec, dom starejših itd.) lahko zgradi daljinski
sistem na biomaso. Ob tem sta oskrba s plinom
in daljinski sistem ogrevanja konkurenčna vira in
se zaradi sorazmerno majhnega potenciala
porabnikov izključujeta. Zato je za posamezna
območja mesta potrebno izbrati racionalnejšo in
okoljsko sprejemljivejšo rešitev.
(17) Javno razsvetljavo v naselju je potrebno
rekonstruirati in dograditi v kabelski izvedbi, s
svetlobnimi telesi, oblikovanimi v enotnem
konceptu.
Svetila
morajo
zagotavljati
zasenčenost proti nebu in varčno porabo
energije. Primarni energetski vir je električna
energija, ki se zagotavlja preko srednje in
nizkonapetostnega omrežja.
Koncept podrobnejše namenske rabe na
območjih stavbnih zemljišč
(18) Opredelitev namenske rabe naj sledi vlogi
in značaju prostora ter ciljem prostorskega
razvoja. Območja pretežno mešane rabe se
formirajo v vseh pomembnejših središčnih
prostorih ter ob primarnih in sekundarnih oseh
za namen osrednjih centralnih dejavnosti. Čista
stanovanjska območja se opredelijo zgolj v
zaključenih
(obstoječih
in
predvidenih)
stanovanjskih soseskah. V kontekstu redefinicije
razvoja naselbinske strukture so nekatere
površine renaturirane - namenska raba je iz
območjih stavbnih zemljišč vrnjena v prvotno
namensko rabo - v območje kmetijskih oziroma
gozdnih zemljišč. Podrobnejši namen zelenih
površin se opredeljuje skladno s pretežnim
značajem (rekreacija, parkovne ureditve,
pokopališča, druge zelene površine).
Koncept razvoja Dola pri Hrastniku z Brnico
(19) Urbanistični načrt obravnava razvojni
prostor naselbinskega telesa Dola pri Hrastniku
- z izvornim delom naselja, modernističnimi
stanovanjskimi soseskami in fenomenom
razpršene gradnje vzdolž štirih glavnih krakov. V
prostorskem smislu naj se razvije v lokalno
središče z urbano/mestno strukturo, v kateri
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dejavnosti, pomembne tudi na ravni občine kot
celote, dopolnjujejo tiste, ki se razvijajo v
občinskem središču Hrastnik. Hkrati pa je
potrebno izboljšati pogoje za oskrbo lastnega
prebivalstva
ter
razvijati
in
odpravljati
pomanjkljivosti družbenega standarda.
(20) Ključni razvojni ukrepi na Dolu so podrejeni
revitalizaciji in prenovi jedra – predvsem
javnega prostora ter povečanju vitalnosti in s
tem privlačnosti naselja. Na Dolu se zagotavljajo
nove razvojne površine za bivanje in za
gospodarski razvoj s povečanjem obstoječe
gospodarske cone. Poleg prenove jedrnih delov
Dola in Brnice je eden najpomembnejših
vzpostavitev novega pokopališča na Brnici.
Brnica se na južni strani razvija z novimi
površinami.
(21) Glavni razvojni sklopi naselbinske strukture
v območju UN Dol pri Hrastniku s predvidenimi
ukrepi so: Staro jedro Dola (prenova), Središče
Dol
jugovzhod
(prenova
in
razvoj),
Črdenc(razvoj), SS Dol – sever (prenova
javnega prostora), SS Javorje, SS Ravne – jug
(razvoj), SS Dol center (prenova javnega
prostora), Brnica jug (dolgoročni potencial),
obstoječe pokopališče, novogradnja osrednjega
novega pokopališča Brnica, Gospodarske cona
Novi Dol (revitalizacija), Novi Dol (prenova in
razvoj), vas Brnica (prenova in razvoj ruralne
strukture v urbano), proizvodno območje
(ohranitev).
Koncept javnega prostora
(22) Mreža javnega prostora naj se razvija v
skladu s postavljeno hierarhijo, ki izhaja iz
razvojnih zakonitosti in razvojnih možnosti.
Pomembno je, da je v nadaljnem razvoju
poseben poudarek namenjen razvoju strukture
javnega prostora kot osrednjem povezovalnem
prostorskem elementu naselja - v lokacijah ter
vsebinah, v gabaritih, urbani opremi in
programih.
(23) Območje starega jedra okoli cerkve naj se
razvija kot najpomembnejši javni prostor
naselja. Osrednja strukturna os - glavna cesta,
ki poteka v smeri V-Z naj se razvija kot
najpomembnejša ulica Dola. Na tem linearnem
elementu naj se na pomembnih prometnih
stičiščih oblikujejo lokalni središčni prostori.
Pomembno je oblikovanje vsaj dveh novih
središčnih prostorov - na vzhodnem robu v
Črdencu in na zahodnem delu, v območju
Brnice oziroma novega pokopališča.
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Razvoj
stavbne
strukture
in
koncept
arhitekturnega oblikovanja
(24) V pretežnem delu poselitvenega prostora v
območju UN je pomembno skozi prenovo in
dopolnilno gradnjo vzpostaviti kakovostna
razmerja stavbne strukture do javnega prostora
ter razvijati hierarhijo javnega prostora znotraj
posameznih prostorskih enot. V tem kontekstu
je pomembno razvijati tudi odnos stavbne
strukture do odprtega/ naravnega/ zelenega
prostora in do posebnih prostorskih kakovosti
mesta (starega jedra, grajskega kompleksa,
razmerij tematska/ posebna struktura in koncept
dominant, vizualnih meja ter zelenih cezur v
prostoru). Kakovostna izvorna stavbna struktura
v Dolu postavlja merila arhitekturi stavb v
območju jedra in na njegovih robovih. Na vseh
območjih naj se naselbinska struktura razvija iz
že vzpostavljenih meril višinskih gabaritov in
krajine streh. Arhitekturno oblikovanje izhaja iz
arhitekturnega
in
razvojnega
značaja
posameznega dela naselja. V celotnem naselju
naj se razvija stavbna struktura po merilih
avtohtone arhitekture vplivnega območja dolenjsko zasavskega prostora. V javnem
prostoru naj se ohranja in razvija predvsem
dediščina trško-mestne arhitekture. Dolgoročno
so nove razvojne površine za individualno
stanovanjsko gradnjo opredeljene južno od
Brnice. S prenovo in zgoščanjem se dosega
višja stopnja urbanosti v stanovanjskih
soseskah Dol – sever, Krištandol in Spodnje
Marno. S prenovo ali nadomestno gradnjo se
zagotovi preobrazba stavbnega fonda in
vzpostavlja večja urbanost in identiteta na
območju vasi Brnica in jugovzhodnem delu
stanovanjskega območja Dola. Sedaj pretežno
stanovanjsko
območje
v
središču
ob
pokopališču naj se s postopno stavbno prenovo
preobraža v mešano območje z dejavnostmi
storitev, ki jih prebivalstvo potrebuje. Z
umeščanjem centralnih dejavnosti in prenovo
stavb se intenzivira
tudi urbani prostor v
Črdencu.
Koncept zelenega sistema
(25) Zaradi močnih poselitvenih pritiskov
predvsem na krajinsko pomembne kmetijske
površine, je pomembno, da se zelene cezure in
krajinsko pomembne zelene površine take tudi
ohranijo. V zeleni sistem je vključeno območje
predvidenega novega pokopališča ob glavni
prometnici med Hrastnikom in Dolom. Temeljni
prepoznani nosilci identitete kulturne krajine
naselja Dol pri Hrastniku - sestavine naravnega
prostora oziroma zelene površine so: gozdni
sestoji na vizualno izpostavljenih, lokalno
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dominantnih legah, kmetijske površine na
ravnini in položnih pobočjih na obeh straneh
potoka Brnica, zelene površine znotraj naselja
Dol ter novo pokopališče na Brnici.
Koncept opremljanja z gospodarsko javno
infrastrukturo
(26) Glavno prometno os zagotavlja regionalna
cesta Trbovlje – Hrastnik – Šmarjeta , nanjo se
navezuje ulična mreža. Profili javnega prostora
naj bodo zagotovljeni v minimalni širini 10 m za
primarno, 8 m za sekundarno in 6 m terciarno
strukturno os. Ob glavni cesti je potrebna
ureditev površin za pešca in kolesarja.
Prvenstveno naj se zagotavlja varno ureditev
priključkov ulične mreže ter primernih površin
javnih parkirišč v območju najpomembnejšega
središčnega prostora ter v ostalem območju
predvidenem za razvoj centralnih dejavnosti.
(27) Parkirni normativi naj se postavijo z
minimalnim in maksimalnim merilom s ciljem
zagotavljanja ustreznega bivalnega standarda in
hkrati omejevanja motornega prometa. Območje
urejanja se vključuje v medkrajevni javni potniški
promet. Zagotovi naj se fizično sklenjena
povezanost postajališč JPP s površinami za
pešce in kolesarje.
(28) Osrednje obstoječe, kot tudi predvideno
poselitveno območje naj se v celoti opremlja s
potrebno komunalno infrastrukturo. Obnovi se
vodovodno omrežje in dogradi kanalizacijski
sistem priključen na CČN Hrastnik. Pri prenovi
vodovodnega sistema in gradnji manjkajoče
kanalizacije se ta umešča v koridorje prometnih
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osi, če to ni možno pa s potekom ob javnem
prostoru.
(29) Distribucijsko elektroenergetsko omrežje se
dograjuje in prenavlja. Pri obnavljanju in širitvi
naj se praviloma izvaja s podzemnimi vodi. Iz
obstoječega
distribucijskega
plinovodnega
omrežja, naj se le to dograjuje na novih
površinah ter omogoča priključitev čim širšemu
krogu uporabnikov. V čim večji meri je primerno
za ogrevanje stavb načrtovati rabo obnovljivih
virov energije (sončna, vetrna, geotermalna
energija, lesna biomasa …). Obstoječe
telefonsko omrežje se dopolnjuje z optičnimi
kabli in zamenjuje v zemeljski izvedbi. Dostop
do širokopasovnega omrežja se zagotavlja
vsem gospodinjstvom. Javna razsvetljava v
naselju se dograjuje in zamenjuje v kabelski
izvedbi, s svetlobnimi telesi enotnega tipa z
zagotavljanjem zasenčenost proti nebu in
varčno porabo energije.
Koncept podrobnejše namenske rabe na
območjih stavbnih zemljišč
(30) Osrednje območje naselja vzdolž primarne
in sekundarne osi se nameni razvoju terciarnih
in kvartarnih dejavnosti z možnostjo mešanja
stanovanjske funkcije. Kvartarne dejavnosti se
razvijajo predvsem v obstoječem jedru naselja,
ter na območju predvidene ureditve novega
središča. Zahodno od Brnice se večji del površin
nameni zelenim površinam za novo centralno
pokopališče v občini. Obstoječa območja za
proizvodnjo se ohranjajo, na severnem delu pa
se v okviru zmogljivosti prostora še razvijajo.
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3.0.0.0 Izvedbeni del OPN
3.1.0.0 Splošne določbe
3.1.1.0
Pravni obseg akta
30. člen
(pravni obseg glede na vrsto posegov)
(1) OPN se nanaša na vse vrste posegov za
graditev v prostoru po ZGO in drugem pravnem
redu v RS v zvezi s posegi v prostor.
(2) Na območju urejanja so dopustni vsi posegi,
ki niso v nasprotju z določili tega Odloka ter
veljavnimi zakonskimi in podzakonskimi akti.
(3) Za posege po izdanih ustreznih upravnih
dovoljenjih se smatra, da niso v nasprotju s tem
odlokom. Za sanacijo stavb katerih oblikovanje
ni skladno z merili odloka in so bili zgrajeni pred
uveljavitvijo tega odloka ter nimajo pravne
podlage (objekti zgrajeni brez upravnih
dovoljenj ali v nasprotju z njimi) je potrebno
ugotovljene prostorske konflikte sanirati v
skladu z določili tega odloka. Slednje se lahko
urejajo tudi v skladu s 131. členom v katerem so
opredeljene možnosti odstopanj.
(4) Izraz »obstoječa stavbna struktura se do
sprejetja OPPN v sklopu pripadajoče GE lahko
ureja« pomeni, da so na GE do sprejetja OPPN
dopustni posegi v skladu z opredeljenim tipom
GE. Na obstoječih stavbah so dopustni vsi
posegi po 1. točki tega člena. Delitev obstoječih
GE ni dopustna.
(5) V aktu uporabljen izraz »praviloma« pomeni,
da gre za priporočilo, ki ga je treba obvezujoče
upoštevati razen v primeru, če to zaradi razmer
na terenu, geomehanskih lastnosti tal ali s tem
povezanih nesorazmerno velikih stroškov
posegov ni možno. V tem primeru je odstopanja
od določil tega odloka potrebno v projektni
dokumentaciji obrazložiti in utemeljiti.
31. člen
(skladnost posega z OPN)
Poseg v prostor je s tem aktom skladen, če je v
skladu z naslednjimi elementi OPN:
- s podrobnejšo namensko rabo zemljišča
(opredeljeno
v
grafičnih
sestavinah
izvedbenega
dela
OPN
(_223_eup_pnrp_pip),
- z določili za KGV po posameznih
namenskih rabah izven območja stavbnih

-

zemljišč (KGV – 3.3.0.0) oziroma določili za
posege na območju stavbnih zemljišč
(3.4.0.0),
s splošnimi določili tega odloka,
s splošnimi in podrobnimi določili, ki veljajo
za GE in stavbe,
z merili in pogoji varovanj (3.1.4.0), ki so
prikazani
v
prikazu
stanja
(_3223_varst_rezimi),
z merili in pogoji javnega prostora in
gospodarske javne infrastrukture (3.2.0.0)
ter
s posebnimi merili in pogoji urejanja EUP
oziroma njihovih podobmočij (3.5.0.0).
32. člen
(hierarhija določil)

(1) Za posege na celotnem prostoru občine
veljajo splošne določbe tega odloka v poglavju
3.1.0.0 ter splošni PIP določeni z merili in pogoji
javnega prostora in grajene gospodarske javne
infrastrukture v poglavju 3.2.0.0.
(2) Za posege v odprtem prostoru kmetijskih,
gozdnih, vodnih in drugih zemljišč veljajo poleg
določil iz prvega odstavka tega člena, merila in
pogoji urejanja izven območij stavbnih zemljišč
(PNR K,G,V, LN – z oznako KGV in območja
podenot KGV iz poglavja 3.3.0.0,
(3) Za posege na območju stavbnih zemljišč
veljajo poleg meril iz prvega odstavka tega
člena, merila in pogoji v enotah urejanja
prostora stavbnih zemljišč iz poglavja 3.4.0.0
Merila in pogoji v enotah urejanja (EUP)
stavbnih zemljišč.
(4) Za posamezno EUP veljajo še posebna
merila in pogoji iz poglavja 3.5.0.0. –
Specifikacija EUP in podobmočij KGV s
posebnimi PIP (v tretjem stolpcu). Posebna
merila iz poglavja 3.5.0.0 na ravni EUP so
pravno nadrejena določilom iz poglavja 3.3.0.0
oziroma 3.4.0.0.
(5) V primerih nejasnosti med posameznimi
določbami se poleg interpretacije predpisov ,
upoštevajo izrazi v tem odloku ter priloge, ki so
sestavine tega akta.
3.1.2.0 Namenska raba
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33. člen
(namenska raba)
(1) V OPN je določena namenska raba vseh zemljišč in objektov v občini. V skladu s Pravilnikom o
vsebini, obliki in načinu priprave občinskega prostorskega načrta ter pogojih za določitev območij
sanacij razpršene gradnje in območij za razvoj in širitev naselij UL RS št. 99/07 - v nadaljevanju
Pravilnik, je po spodaj navedenih opredelitvah prikazana na karti _223_eup_pnrp_pip izvedbenega
dela OPN:
I.
Območja stavbnih zemljišč
Podrobnejša namenska raba prostora
Podrobnejša namenska raba prostora
Oznaka opis
Oznaka
Opis
S
območja stanovanj
SS
stanovanjske površine

CD

stanovanjske površine za posebne
namene
površine podeželskega naselja
površine počitniških hiš
osrednja območja centralnih
dejavnosti
druga območja centralnih dejavnosti

IP

površine za industrijo

IG

SB

C
I

SK
SP
območja centralnih dejavnosti
območja proizvodnih dejavnosti

CU

posebna območja

BT
BC

gospodarske cone
površine z objekti za kmetijsko
proizvodnjo
površine za turizem
športni centri

območja zelenih površin

ZS

površine za oddih, rekreacijo in šport

ZP
ZD
ZK
ZV
PC
PŽ
PO

parki
druge urejene zelene površine
pokopališča
Površine za vrtičkarstvo
površine cest
površine železnic
druge prometne površine

IK
B
Z

P

T
E
O
A
K1
K2
G

območja prometnih površin

območja komunikacijske
infrastrukture
območja energetske infrastrukture
območja okoljske infrastrukture
površine razpršene poselitve
A
razpršena gradnja
II.
Območja kmetijskih zemljišč
najboljša kmetijska zemljišča
druga kmetijska zemljišča

III.

Območja gozdnih zemljišč

gozdna zemljišča

GP

IV.

gozd s posebnim namenom

Območja voda
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površinske vode

VC

V.
L

območja mineralnih surovin
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celinske vode

Območja drugih zemljišč
LN
površine nadzemnega pridobivalnega
prostora

(2) Položajna natančnost mej EUP in NRP je
enaka položajni natančnosti zemljiškega
katastra, v kolikor meja sovpada s parcelno
mejo. V nasprotnem primeru je položajna
natančnost meje odvisna od razlik med
položajno natančnostjo topografskih in digitalnih
ortofoto načrtov in položajno natančnostjo
zemljiško katastrskega prikaza na območju
obravnavane meje.
(3) Pri presoji upoštevanja NRP se upošteva
dopustna odstopanja, ki so posledica položajne
natančnosti oz. natančnosti lokacijskih podatkov
zemljiškega katastra.
3.1.3.0 Način urejanja
3.1.3.1 Način urejanja na območjih enot urejanja
prostora
34. člen
(splošne določbe o načinu urejanja EUP)
(1) Za celotno območje občine je opredeljena
mreža EUP. Prostorski izvedbeni pogoji,
opredeljeni za EUP, skupaj z varovanji in
drugimi vsebinami OPN določajo merila in
pogoje za vse vrste posegov za vse EUP. Tako
predpisujejo merila in pogoje razmerij v/za EUP
glede parcelacije, priključevanja na javno
infrastrukturo, ohranjanja narave, varstva okolja
in naravnih dobrin, varstva pred naravnimi in
drugimi nesrečami, varstva kulturne dediščine
ter način umeščanja stavb/objektov glede lege,
velikosti in oblikovanja - na tak način in tako
natančno, da je v tem delu akt podlaga za
pridobitev upravnih dovoljenj za posege v
prostor.
(2) Izvedbeni del OPN določa urejanje EUP z
njihovo mejo, z namensko rabo in z določili PIP
in OPPN. DPN in občinski podrobnejši izvedbeni
akti, ki ostanejo v veljavi so le povzeti. Na
takšnem območju EUP ostanejo v veljavi
izključno vsa določila dotičnega PIA.

torej izven območja stavbnih zemljišč, ki je
opredeljen kot EUP KGV. Pri slednjem so izjeme
le površine prometne infrastrukture.
(4) V EUP, ki v celoti leži v režimu varovanja se
varovanja upošteva v celotnem EUP. Če del
EUP posega v varovanja, veljajo določila
varovanja le v delu EUP, ki sega na območje.
Območja varovanj so prikazana v grafičnem
delu prikaza stanja prostora.
35. člen
(PIP v EUP stavbnih zemljišč)
(1) Merila in pogoji urejanja na območjih
stavbnih zemljišč so določeni v EUP, ki na
podlagi strokovnih podlag opredeljujejo osnovne
urbanistične enote - gradbene enote (3.4.2.0.
GE). EUP je območje enotnega tipa gradbenih
enot in prostorsko izvedbenih pogojev. Členitev
prostora po EUP je prikazana na karti »3.1 –
Prikaz območij enot urejanja prostora,
podrobnejše namenske rabe prostora in
prostorskih izvedbenih pogojev«.
(2) PIP so v odloku določeni tudi z:
- pomeni izrazov (78. člen),
- splošni merili in pogoji urejanja GE in stavb,
- podrobnejšimi merili tipov GE, kjer so z
določila PIP glede namembnosti, dopustnih
tipov stavb, organizacije in urbanističnega
oblikovanja ter vrste stavb v skladu s
predpisom o razvrščanju objektov glede na
zahtevnost gradnje (3.4.2.2),
- podrobnejšimi merili tipov stavb z določili
PIP oblikovanja stavb, tipi dopustnih
objektov po Klasifikaciji (3.4.3.6),
- specifikacijo EUP s posebnimi merili PIP
(3.5.0.0).
36. člen
(PIP v EUP izven območja
stavbnih zemljišč - EUP KGV)

(1) Območje celotne občine izven območij
(3) Prostorski izvedbeni pogoji (PIP) so ločeno stavbnih zemljišč pokriva EUP z oznako KGV.
določeni za območja stavbnih zemljišč (torej za Znotraj EUP KGV so opredeljena podrobnejša
poselitev) in posebej za preostali prostor občine - merila in pogoji za posege in gradnje na delih
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EUP KGV po vrsti rabe za kmetijska zemljišča
(64. člen), gozdna zemljišča (65. člen), vodne
površine (66. člen), ter površine mineralnih
surovin (67. člen). Na EUP KGV so kot stavbna
zemljišča
izjemoma prikazane prometne
površine cest in železnic. Opredelitve so
prostorsko vezane na opredelitve PNRP - po
posameznih vrstah namenske rabe - v sloju
podrobnejše namenske rabe.
(2) Znotraj EUP KGV so opredeljena tudi
podobmočja/podenote KGV in sicer:
- .kk - varovanja kulturne krajine (PIP
urejanja v 68. člen),
- .pp - lokacij grobišč - površine za pokope
prebivalstva (PIP v 69. členu),
- .pz - lokacij grobišč - površine za pokope
živali (PIP v 69. členu),
- .agr – površine agromelioracij kmetijskih
zemljišč zaraščenih z gozdom (PIP v 70.
členu),
- .gpn - varovanja gozda s posebnim
pomenom (PIP urejanja v 71. členu),
- .vg- območja varovalnih gozdov (PIP
urejanja v 72. členu),
- .ru- odlaganja ruševin (PIP urejanja v 73.
členu),
- .zvr – vrtičkarstva, vrtnarstva, sadjarstva
(PIP urejanja v 74. členu),
- enote razpršene gradnje (Merila in pogoji
sanacije enot razpršene gradnje na KGV
(SE RG) fundus, ki se ne sanirajo v sklopu
OPPN (PIP urejanja v 75. členu).
(3) Na območjih izven stavbnih zemljišč – na
EUP KGV in njihovih podobmočjih je dopustna
gradnja vseh gradbeno inženirskih objektov omrežij, vodov gospodarske javne infrastrukture
s pripadajočimi objekti in napravami ter gradnja
njihovih priključkov skladno s predpisi s
področja kmetijstva, gozdarstva, voda in
rudarstva in z merili in pogoji določenimi za EUP
za kmetijske, gozdne, vodne površine ter
površine mineralnih surovin.
3.1.3.2 Način urejanja na območjih z določenimi
občinskimi podrobnimi prostorskimi načrti
(OPPN)
37. člen
(usmeritve za pripravo OPPN)
Splošne usmeritve za pripravo OPPN
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(1) Na območjih, za katere je predvidena
priprava občinskega podrobnega prostorskega
načrta (OPPN), veljajo do njegovega sprejetja
načeloma splošna merila tipa GE z oznako .ppn
(106. člen) in posebna merila iz specifikacije
EUP (126. člen). Na območju OPPN, ki
vključujejo tudi kmetijska zemljišča veljajo zanje
določbe 64. člena odloka. Do sprejema OPPN
so dopustne vse gradnje in posegi v skladu z
merili izbranega tipa GE ter vsi posegi za
vzdrževanje,
gradnjo,
rekonstrukcijo
ali
odstranitev omrežij GJI s pripadajočimi objekti in
napravami. Po sprejetju takšnega akta pa le
posegi v skladu z njegovimi določili. Za njegovo
izdelavo pa so glede koncepta, namena, obsega
in načrtovanih zmogljivosti obvezne tako
grafične opredelitve kot usmeritve (127. člen).
(2) Do sprejema OPPN so dopustni vsi posegi
za gradnjo prenosnih omrežij GJI in tistih
distribucijskih vodov, ki potekajo ob javnih
cestah ali po robnem območju urejanja. Prav
tako je dopustno rekonstruirati vse obstoječe
ceste in vode GJI s pripadajočimi objekti in
napravami. Na območjih kjer je predviden
OPPN so do sprejema OPPN v EUP z
določenim tipom GE, dopustne vse gradnje in
posegi v skladu z merili za tip GE izbran izmed
tipov določenih v 80. do 105. členu.
Sprememba OPPN in OPPN za območja, ki s
tem odlokom niso posebej določena
(3) Predvideno območje OPPN se lahko
spremeni oziroma se opredeli nov na podlagi
izraženega interesa, to je znanega investitorja,
pobude lastnikov več kot polovice površine
zemljišč na območju predlaganega OPPN ali
občine. To je mogoče, v kolikor spremenjeni
oziroma novi OPPN ni v nasprotju s tem aktom.
Odločitev o spremembi območja urejanja z
OPPN oziroma izdelavi novega glede na OPN,
na podlagi utemeljene ocene iz predhodno
izdelanih dopolnilnih strokovnih podlag, sprejme
Občinski svet Občine Hrastnik. Pri spremembah
in dopolnitvah prostorskih izvedbenih načrtov, ki
so bili sprejeti pred uveljavitvijo tega odloka,
njihova veljavnost pa se z OPN ohranja, se
lahko obstoječe ureditve in dejavnosti ohranjajo.
Za kmetijska zemljišča, vključena v območje
OPPN veljajo določbe 64. člena odloka.
(4) OPPN se lahko pripravi kadar se zagotavlja
dostop do zemljišč za gradnjo in njihovo
komunalno urejanje ter za dele ali celoto
omrežij, naprav in objektov GJI potrebnih za
delovanje obveznih lokalnih javnih gospodarskih
služb; kadar se ureja površine, ki so javno dobro
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ali območja, ki so predvidena za sanacijo in
prenovo naselij. OPPN se lahko pripravi tudi za
območja, na katerih se sanira stanje in
posledice naravnih in drugih nesreč. Za
območje
sanacije
površin
izkoriščenih
podzemnih in nadzemnih kopov mineralnih
surovin je obvezna priprava OPPN.
(5) OPPN je priporočljivo izdelati v kolikor PIP
ne zadoščajo za celovito ureditev, zlasti pa v
primerih, kadar gre za gradnjo več kot osem
objektov z enim ali dvema stanovanjema ali za
gradnjo na površini, ki presega 1,0 ha; objektov
z več kot 50 stanovanji in objektov za posebne
oblike bivanja, za kompleksne preureditve ali za
gradnjo kompleksnih omrežij gospodarske javne
infrastrukture.
(6) Pred pričetkom priprave je potrebno izdelati
dopolnilne strokovne podlage. Izdelane naj bodo
tako, da bodo na primerljivih metodoloških
izhodiščih,
dopolnjevale
in
nadgrajevale
obstoječe strokovne podlage za pripravo OPN.
Pri tem je potrebno eventualne različnosti od
obstoječih strokovnih podlag pokazati in
utemeljiti kot spremenjena stališča - upoštevajoč
merila znanstveno raziskovalnega dela.
(7) V primeru, ko se izdeluje OPPN le za del
predvidenega območja, morata biti novo
območje in ostanek funkcionalno zaokrožena,
ostanek pa praviloma ne sme biti manjši od
5.000 m2. Ob pričetku morajo biti izdelane
dopolnilne strokovne podlage praviloma za
celotno območje predvidenega OPPN.
(8) Poteki javnih cest in drugih vodov in naprav
GJI na območju OPPN, ki so prikazani v
grafičnem delu tega akta, se v fazi priprave
OPPN lahko prilagodijo razmeram na terenu na
podlagi optimiziranih rešitev iz strokovnih
podlag. Prav tako se lahko glede na podlagi
utemeljenih razvojnih potreb spremeni podrobna
namenska raba prostora v okvirih zakonsko
dopustnih možnosti.
Način
pridobitve
rešitev
urbanistično
arhitekturnih ureditev
(9) Strokovne rešitve urbanistično arhitekturnih
ureditev za območje OPPN se lahko pridobijo z
urbanistično arhitekturnim natečajem ali z
izdelavo najmanj dveh rešitev. O izbiri rešitve
odloči pristojni organ občine. Postopek
pridobitve rešitev se predpiše v sklepu o pripravi
OPPN.
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Pravno stanje v prehodnem obdobju na
območjih OPPN
(10) Do sprejema predvidenega OPPN se
njegov prostor ureja v skladu s PIP za
posamezni EUP po tem odloku. Na območjih
izvedbenih aktov, ki ostanejo v veljavi, se
pravno stanje glede urejanja tudi po sprejetju
OPN ne spreminja.
3.1.4.0 - Varovanja
38. člen
(varovanja v prostoru)
Pri posegih v prostor se upoštevajo prostorski
izvedbeni pogoji glede celostnega ohranjanja
kulturne dediščine, ohranjanja narave, varstva
okolja in naravnih dobrin ter varstva pred
naravnimi in drugimi nesrečami ter obrambnih
potreb. Za natančno ugotovitev območij
varovanih z različnimi režimi je vedno potrebno
upoštevati zadnji prikaz stanja prostora in
aktualne podatke iz uradnih evidenc nosilcev
urejanja prostora.
3.1.4.1 - varovanje naravnih dobrin
39. člen
(varovanje kmetijskih zemljišč)
(1) Varovanje kmetijskih zemljišč je v osnovi
opredeljeno s kategorijo namenske rabe in PIP
za tovrstno namensko rabo, ki je opredeljena v
EUP KGV K1/K2 (64. člen). Za gradnjo in druge
posege na kmetijska zemljišča veljajo določbe
64. člena. Osnove za opredelitev namenske
rabe in PIP so veljavni predpisi s področja
kmetijstva, usmeritve za ravnanje in varstvo
kmetijskih zemljišč v smernicah ministrstva
pristojnega za kmetijstvo ter podatki iz prikaza
stanja prostora. V primeru umeščanja novih oz.
večjih infrastrukturnih objektov v kmetijski
prostor se jih umešča tako, da se kar najmanj
prizadenejo najboljša kmetijska zemljišča ter se
zagotovi ustrezen odmik od le teh. Na območjih
predvidenih posegov naj se do izvedbe posegov
ohranja kmetijska raba zemljišč. Na najboljša
kmetijska zemljišča posega šele, ko so
izkoriščene druge možnosti kot so: izraba
notranjih rezerv naselij, uporaba nezazidanih
stavbnih zemljišč in drugih zemljišč nekmetijske
rabe ter če teh ni, slabših kmetijskih zemljišč.
(2) Za varstvo kmetijskih zemljišč je treba
upoštevati še naslednje ukrepe:
- preprečiti je potrebno izlitja nevarnih snovi
na kmetijska zemljišča (namestitev lovilcev
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olj za preprečitev izpiranja na kmetijske
površine) ter ob eventualni nesreči
zagotoviti takojšnje ukrepanje, preprečiti
onesnaženje tal oz. kmetijskih zemljišč in
rastlin, pri čemer je posebno pozornost
potrebno
nameniti
preprečevanju
onesnaženosti
v
predelih
kmetijske
pridelave;
med gradnjo dovoznih cest do objekta se
morajo vozila v največji meri izogibati
manipuliranju na sosednjih kmetijskih
zemljiščih;
posegi naj se na kmetijskih zemljiščih
izvedejo tako, da v najmanjši možni meri
vplivajo na sosednja kmetijska zemljišča;
potrebno je izvesti sanacijo in rekultivacijo
kmetijskih zemljišč, ki bodo v času izvedbe
posegov degradirana,na površinah, kjer so
načrtovani začasni objekti za izvedbo
posegov se po dokončanju del vzpostavi
prejšnje stanje;
potrebno je zagotoviti zadostno število
prehodov za kmetijsko mehanizacijo na
območju predvidenih gradenj.

(3) Stavbnim zemljiščem, ki so po dejanski rabi
kmetijska zemljišča se do trenutka izvedbe
plana (izdaje gradbenega dovoljenja) ohranja
kmetijsko funkcijo.
40. člen
(varovanje gozdov)
(1) Varovanje gozdov je opredeljeno v EUP
KGV na področju PNR G (65. člen). Osnove za
opredelitev namenske rabe in PIP so veljavni
predpisi s področja gozdarstva, smernice
ministrstva pristojnega za gozdarstvo in javne
gozdarske službe ter podatki iz prikaza stanja
prostora. Na območju občine Hrastnik je s
predpisom o varovalnih gozdovih in gozdovih s
posebnim namenom zavarovanih okoli 20 %
vseh gozdov. Poleg območij varovalih gozdov
sta tudi dva gozdna rezervata, in sicer Pekel in
Pod Matico.
(2) Posegi v gozd in gozdni prostor so dopustni
pod pogojem, da niso v nasprotju z
gozdnogospodarskimi načrti in funkcijami gozda
ter ne ovirajo osnovne dejavnosti oziroma niso v
nasprotju z interesi gozdarstva. Za vse posege v
gozd in gozdni prostor je potrebno pridobiti
ustrezno soglasje pristojne javno gozdarske
službe oziroma, v primeru krčitev gozda v
kmetijske namene, dovoljenje.
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(3) Posegi, ki niso povezani z varovalnimi
gozdovi in ne bodo bistveno negativno vplivali
na funkcijo gozdov, zaradi katerih je bil gozd
razglašen za varovalni gozd, se lahko izvajajo
na podlagi predhodno pridobljenega dovoljenja
ministrstva pristojnega za gozdove. Na območju
varovalnih gozdov so dopustni le posegi v
skladu z gozdnogospodarskim načrtom in
veljavno zakonodajo – predpisom o varovalnih
gozdovih in gozdovih s posebnim namenom.
(4) Na območju stavbnih zemljišč, kjer je v
naravi še gozd, se z gozdom gospodari v skladu
z veljavnimi predpisi o gozdovih in gozdarstvu
do
sprejetja
občinskega
podrobnega
prostorskega načrta. Krčitev gozda se lahko
izvede šele po pridobitvi ustreznega dovoljenja
za gradnjo ob predhodni označitvi in
evidentiranju gozdnega drevja, ki jo izvede
pristojna javna gozdarska služba.
(5) Prepovedano je krčenje tistih gozdnih
sestojev, ki preprečujejo plazenje zemljišč in
snežne odeje, uravnavajo odtočne razmere ali
kako drugače varujejo nižje ležeča območja
pred škodljivimi vplivi erozije, zasipavanja
izvirov. Ohranja in vzdržuje se naj strukturiran
gozdni rob, tudi na površinah v bližini hiš in
robnih delih pašnih površin (gozdni rob naj se
zaščiti pred pašo). Na strmih predelih
(poudarjenost varovalne funkcije) je potrebno
zagotavljati stalno pokritost tal z vegetacijo.
Ohranjati je potrebno večje gozdne komplekse.
Večji posegi vanje niso dopustni. Posamično oz.
razpršeno lociranje objektov v gozdnem
prostoru, katerih raba ni v skladu z osnovno
namensko rabo gozdnega prostora, ni
dovoljeno.
Raba
in
vzdrževanje
lesnoproizvodnih kompleksov mora potekati
skladno z gozdnogospodarskimi načrti.
(6) Potrebno je ohranjati neoviran dostop do
gozda in zagotavljati prehodnost gozdnih
prometnic. Z gradnjo prizadeti gozdni prostor
mora biti ustrezno saniran, v smislu ekološke in
funkcionalne skladnosti. Vse površine, ki bodo
med gradnjo poškodovane se morajo sanirati
takoj (prva sadilna sezona). Morebitne nove
zasaditve morajo temeljiti na obstoječi vrstni
sestavi in avtohtonih značilnih oblikah
vegetacije. Gozdni rob je potrebno sanirati tako,
da je le ta iz avtohtonih grmovnih drevesnih vrst.
V prečnem prerezu naj se gozdni robovi
stopničasto dvigujejo.
(7) Posegi v gozd morajo biti izvedeni tako, da
bo povzročena minimalna škoda na tleh in
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rastju. Pri izvajanju posegov je potrebno
preprečiti nastajanje erozijskih žarišč in
zagotoviti čim manjšo vidnost posegov. V času
gradnje je prepovedano poseganje v gozdove
izven območja gradnje ter odlaganje materiala v
gozdove.
(8) V okolici pomembnejših vodnih virov je
potrebno ohraniti naravno drevesno sestavo
gozdov. V vseh gozdovih, še posebej pa na
območjih, kjer je izjemno poudarjena hidrološka
funkcija gozda, je strogo prepovedano
odlaganje
odpadkov,
osuševanje,
odstranjevanje materiala in zasipavanje.
41. člen
(varovanje voda in vodnih virov)
(1) Varovanje voda je opredeljeno v EUP KGV,
na področju PNRP V (66. člen). Osnove za
opredelitev namenske rabe in PIP so veljavni
zakonski predpisi in vsi podzakonski akti s tega
področja, smernice Agencije republike Slovenije
za okolje (september 2009) ter podatki iz
prikaza stanja prostora.
(2) Prostorske ureditve in dejavnosti, ki niso
vezane na vodo, se umešča izven območij, kjer
je voda stalno ali občasno prisotna ter v
ustreznem odmiku, tako da se na priobalnem
zemljišču ohranjata nepozidanost in javna
dostopnost. Pri rabi vode za oskrbne,
gospodarske in turistično-rekreacijske namene
mora biti zagotovljeno varstvo vode v smislu
trajne ohranitve kemijskega in ekološkega
stanja ter krajinskega in ekološkega pomena.
Potrebno je ohranjati retenzijske sposobnosti
območij. Kadar se območja retenzij zaradi
posegov v javnem interesu zmanjšajo, je
potrebno zagotoviti ustrezno nadomestitev in
izvedbo izravnalnih ukrepov.
(3) Poplavna območja in razredi poplavne
nevarnosti so določeni v skladu s predpisi o
vodah, na osnovi izdelanih in potrjenih
strokovnih podlag. Poplavna območja, karte
poplavne nevarnosti ter karte razredov poplavne
nevarnosti so sestavni del prikaza stanja
prostora. Na območjih, kjer razredi poplavne
nevarnosti še niso določeni, so sestavni del
prikaza stanja prostora opozorilna karta poplav
in podatki o poplavnih dogodkih.
Varstvo pred poplavami
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(4) Na poplavnih območjih, za katera so
izdelane karte poplavne nevarnosti in določeni
razredi poplavne nevarnosti, je pri načrtovanju
prostorskih ureditev oziroma izvajanju posegov
v prostor treba upoštevati predpis, ki določa
pogoje in omejitve za posege v prostor in
izvajanje dejavnosti na območjih, ogroženih
zaradi poplav. Pri tem je treba zagotoviti, da se
ne povečajo obstoječe stopnje ogroženosti na
poplavnem območju in izven njega.
(5) Če načrtovanje novih prostorskih ureditev
oziroma izvedba posegov v prostor povečuje
obstoječo stopnjo ogroženosti, je treba skupaj z
načrtovanjem
novih
prostorskih
ureditev
načrtovati celovite omilitvene ukrepe za
zmanjšanje poplavne ogroženosti, njihovo
izvedbo pa končati pred začetkom izvedbe
posega v prostor.
(6) Omilitveni ukrepi se lahko izvajajo etapno v
skladu s potrjeno strokovno podlago, pri čemer
mora biti ves čas izvajanja zagotovljena njihova
celovitost. Po izvedbi omilitvenih ukrepov se v
prikazu stanja prostora prikaže nova poplavna
območja, karte poplavne nevarnosti ter karte
razredov poplavne nevarnosti.
(7) Na poplavnih območjih, za katera razredi
poplavne nevarnosti še niso bili določeni, so
dopustne samo rekonstrukcije in vzdrževanje
objektov v skladu s predpisi, ki urejajo graditev
objektov,
če
ne
povečujejo
poplavne
ogroženosti in ne vplivajo na vodni režim in
stanje voda.
(8) Ne glede na določbe četrtega in sedmega
odstavka tega člena so na poplavnem območju
dopustni posegi v prostor in dejavnosti, ki so
namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem
voda, ter posegi in dejavnosti v skladu ter pod
pogoji, ki jih določajo predpisi o vodah.
Varovanje površinskih in podzemnih voda
(9) Med gradnjo ni dovoljeno posegati v strugo
niti v tla z materiali, ki vsebujejo nevarne spojine,
kot so klorirane organske spojine, toksične
kovine in druge sestavine, ki spremenijo osnovne
lastnosti vode. V času gradnje je potrebno
spremljati kakovost voda in prilagoditi dinamiko
izvajanja gradbenih del vremenskim razmeram in
vodostaju. Posege v vodotoke je potrebno izvajati
tako, da v vodi ne nastanejo razmere
neprekinjene kalnosti. Zagotoviti je treba
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ekološko sprejemljiv pretok na vseh prizadetih odpadnih voda z javnih cest mora biti usklajena
vodotokih v času gradnje in po njej.
z Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju
padavinske vode z javnih cest (Ur.l. RS, št.
(10) Odvajanje in čiščenje komunalnih in 47/05) in Uredbo o emisiji snovi in toplote pri
padavinskih voda mora biti usklajeno z ZV-1 in odvajanju odpadnih voda v vode in javno
predpisi s področja varstva okolja. Območje kanalizacijo (Ur.l. RS, št. 47/05, 45/07, 79/09).
poselitve mora biti zaradi izvajanja storitev javne
službe opremljeno z javno kanalizacijo z (15) Za kmetovanje na območjih kmetijstva,
zagotovljenim čiščenjem komunalne odpadne predvsem glede rabe fitofarmacevtskih sredstev
vode v skladu s 6. členom Uredbe o odvajanju in in gnojenja, je z vidika kemijskega in biološkega
čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode stanja voda bistveno, da je v skladu z Uredbo o
(Ur. l. RS, št. 88/11, 8/12).
predpisanih zahtevah ravnanja ter dobrih
kmetijskih in okoljskih pogojih pri kmetovanju
(11) Odpadne tehnološke vode naj se čisti na (Ur.l. RS, št. 98/2011, 1/2013) in Uredbo o
izvoru, tako da bodo ustrezale s predpisi varstvu voda pred onesnaževanjem z nitrati iz
določenim mejnim koncentracijam za izpuste v kmetijskih virov (Ur.l. RS, št. 113/09, 5/2013).
kanalizacijo oz. vodotoke.
Pri izvajanju kmetijske prakse naj se dosledno
upošteva širina obrežnega pasu vodnega in
(12) Komunalne odpadne vode se odvaja v priobalnega zemljišča (vsaj 5,0 m za vodotoke
omrežje javne kanalizacije na območjih 2. reda in vsaj 40,0 m za vodotoke 1. reda).
opremljenih z javno kanalizacijo v skladu z
določili 8. člena Uredbe o odvajanju in čiščenju (16) Na območju kopalnih voda je potrebno
komunalne in padavinske odpadne vode (Ur. l. zagotoviti ustrezno kakovost kopalne vode.
RS, št. 88/11, 8/12). Če na območju poselitve ni Potrebno je upoštevati predpis o upravljanju
javne kanalizacije se odvajanje in čiščenje kakovosti
kopalnih
voda
oz.
veljavno
komunalne odpadne vode iz stavb načrtuje in zakonodajo.
izvaja v skladu z določili od 2. do 7. točke, 7.
člena prej navedene uredbe.
(17) Na območju površinskih kopov je potrebno
zagotoviti ustrezno ravnanje z meteorno in
(13) Komunalne čistilne naprave morajo imeti tehnološko vodo, ki je lahko močno
ustrezno stopnjo čiščenja, tako da emisija snovi obremenjena z drobnimi delci.
iz čistilnih naprav ne bo presegala mejne
vrednosti določene z Uredbo o emisiji snovi pri (18) Ohranja se vodotoke z obrežnim rastjem ne
odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih glede na namensko rabo na območju vodotoka
naprav (Ur.l. RS, št. 45/07, 63/09, 105/10), in priobalnega zemljišča. Posege v strugo in v
Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vegetacijski pas ob vodotokih pri izvajanju del
vode iz malih komunalnih čistilnih naprav (Ur.l. za varovanje voda in del na podlagi koncesije za
RS, št. 98/07, 30/10) ter Uredbo o emisiji snovi izkoriščanje vodne energije se izvaja tako, da se
in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in ohrani obrežna vegetacija v širini vsaj 5,0 m
javno kanalizacijo (Ur.l. RS, št. 47/05, 45/07, (predvsem drevesa, grmičevje in visoka
79/09).
steblike), na obeh straneh struge.
Varovanje vodnih virov
(14) Padavinske vode iz obravnavanih območij (19) Posegi na območjih zavarovanih virov pitne
je treba, če ne obstaja možnost priključitve na vode se izvajajo v skladu s predpisi s tega
javno kanalizacijo, prioritetno ponikati. Pri tem področja. Varstvena območja vodnih zajetij in
morajo ponikovalnice biti locirane izven vpliva drugih vodnih virov so določena s predpisi
povoznih in manipulativnih površin znotraj države in z Odlokom o varstvenih pasovih virov
gradbenih parcel. Če ponikanje vode ni možno, pitne vode na območju Kala in Dola pri
je treba padavinske vode speljati v bližnji Hrastniku (Uradni vestnik Zasavja, št. 1/85),
vodotok, če tega ni, pa razpršeno po terenu, pri Odlok o varstvenih pasovih virov pitne vode na
tem mora ureditev odvodnje biti načrtovana območju Studenc, malega Kala, Novega doma,
tako, da bodo padavinske vode speljane izven Za Savo in Turja (Uradni vestnik Zasavja, št.
plazovitega in erozijsko ogroženega območja. V 19/86), Odlokom o varstvu virov pitne vode na
primeru odvodnje po erozijsko nestabilni ali območju Občine Laško (Uradni list RS, št.
plazoviti brežini je treba predvideti odvodnjo po 38/99, 21/02) ter Odlokom o varstvenih pasovih
kanaletah ali drugače utrjenih muldah. Projektna vodnih virov na območju Občine Trbovlje in
rešitev odvajanja in čiščenja padavinskih

Št. 2

Uradni vestnik Zasavja

ukrepih za zavarovanje voda tega območja
(Uradni vestnik Zasavja, št. 20/89).
Pri izvajanju dejavnosti na območjih varstvenih
pasov je potrebno upoštevati režim z merili in
ukrepi, predpisanimi v odloku. Območja
zavarovanih virov pitne vode so prikazana v
prikazu stanja prostora, ki je priloga k temu aktu.
Sprejeti občinski odloki se uporabljajo do
sprejetja akta vlade RS o varovanju vodnih
virov.
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teles Mrzlica-Kal-Pleše, Kum, Kovk - Kopitnik ter
Žrebljev hrib.
(25) Za zajetja, ki nimajo urejene priprave vode
oz. le ta ni zadostna, je potrebno urediti
ustrezno pripravo vode, uvesti HACCP sistem.
Vodna zajetja se redno vzdržujejo in čistijo. Iz
stanovanjskih in gospodarskih območij ter
prometne infrastrukture mora biti odvajanje in
čiščenje odpadnih vod urejeno v skladu s
predpisi s področja varstva voda.

(20) Za vse posege v varstvenih pasovih, ki jih ta
42. člen
akt omogoča in dovoljuje, mora za izdajo
(varovanje tal)
dovoljenja za poseg v prostor investitor izpolniti
pogoje in zahteve, kot jih določajo predpisi s
(1) Pri gradnji objektov in drugih posegih v
področja varstva virov pitne vode.
prostor je potrebno zagotoviti zaščito tal pred
(21) Na vodovarstvenih območjih so dovoljeni le onesnaženjem in erozijskimi vplivi. V času
posegi in izvajanje ukrepov varstva voda v gradnje je potrebno z varnim obratovanjem
skladu s predpisi, ki urejajo vodovarstvena gradbene mehanizacije in varnim ravnanjem ter
skladiščenjem gradbenih materialov s škodljivimi
območja.
snovmi pred in med vgradnjo preprečiti
(22) Zaradi varovanja virov pitne vode je treba morebitno onesnaženje tal. Pri izvajanju
način kmetovanja prilagoditi režimom na dejavnosti je potrebno s skrbnim ravnanjem v
vodovarstvenih območjih. Dosledno je treba skladu s predpisi in nadzorovanjem rabe
upoštevati časovna obdobja, v katerih je nevarnih snovi zagotoviti varnost tal pred
gnojenje z določenim gnojilom prepovedano. onesnaženjem in erozijskimi vplivi.
Gnojenje je treba omejiti v skladu z dobro
kmetijsko
prakso,
ki
mora
upoštevati (2) Skladiščenje in ravnanje z nevarnimi in
okoljevarstvene lastnosti, kot so tip tal, nagib vnetljivimi snovmi mora biti v stavbah oziroma
zemljišč, klima, padavine oziroma namakanje, pokritih prostorih urejeno tako, da se ob
raba tal in kolobar, predvidene potrebe kultur po morebitnem razlitju snovi celotna vsebina lahko
dušiku z upoštevanjem zalog dušika v tleh, prestreže in zadrži.
mineralizacije in vnosa z gnojili. V skladu z
režimi na vodovarstvenih območjih je treba (3) V dokumentaciji za posamezen poseg se
urediti
odvajanje
komunalnih
vod
in natančno opredeli ravnanje in uporaba
onesnaženih vod iz kmetijskih gospodarstev rodovitnega dela prsti. Plodno zemljo je pred
izkopom potrebno deponirati ločeno od ostalega
(gnojne jame, gnojišča itd).
izkopa. Po izvršenih delih naj se humus uporabi
(23) Občina Hrastnik se za potrebe javne za zunanje ureditve (zelenice ipd.). Pri gradnjah
vodooskrbe s pitno vodo oskrbuje iz vodnih naj se presežek humusa iz kopov gradbenih jam
virov: Potrata, Ravnikar, Žagar, Dolinšek, odvaža na lokacije, kjer se v občini izvajajo
Konce, Mamule, Pekel, Avdič, Bele vode, Novi agromelioracijski ukrepi.
Dol, Jepihovec, Stog, Turje, Rakovec, Krnice in
Vanč, ki se vsa nahajajo na območju občine Varstvo pred erozijo in plazenjem
Hrastnik ter iz vodnih virov Kajtna, Ribnik in (4) Na erozijskih območjih je prepovedano
Ribnik vrtina, ki se nahajajo na območju občine poseganje v prostor na način, ki pospešuje
erozijo in oblikovanje hudournikov, ogoljevanje
Trbovlje.
površin in krčenje gozdnih sestojev, zasipavanje
(24) Na podlagi strokovnih podlag za uskladitev izvirov, nenadzorovano zbiranje ali odvajanje
obstoječih
vodovarstvenih
območij
že zbranih voda, omejevanje ali spreminjanje
zavarovanih virov pitne vode in določitev novih pretoka voda, odlaganje različnih materialov,
vodovarstvenih območij nezavarovanih vodnih zasipavanje z odkopanim ali odpadnim
virov pitne vode, se pripravi akt o varovanju materialom, odvzemanje naplavin, vlačenje
vodnih virov za vodovarstveno območje vodnih lesa. Vlačenje in začasno odlaganje oziroma
skladiščenje lesa je dovoljeno pod pogojem, da
se ne poveča nevarnost za nastanek erozije.
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(5) Na plazljivih območjih, kjer je zaradi pojava
vode in geološke sestave tal ogrožena
stabilnost zemeljskih ali hribinskih sestojev se v
zemljišče ne sme posegati tako, da bi se s tem
sproščalo gibanje hribin ali drugače ogrozila
njegova stabilnost. Zato je na teh območjih
prepovedano zadrževanje voda, poseganje, ki bi
lahko povzročilo zamakanje in dvig podzemne
vode, z zemeljskimi deli obremenjevanje
zemljišča ali razbremenjevanje njegovega
podnožja, krčenje in večja obnova gozdnih
sestojev, ki pospešuje plazenje zemljišč.
(6) Za vse posege po upravnih postopkih za
pridobitev gradbenega dovoljenja za manj
zahtevne in zahtevne objekte ter za preostale
posege, s katerimi se posega v zemljino z izkopi
za podkletitve in temeljenje pri objektih večjih od
50 m2 bruto tlorisne površine in oporne zidove
višje od 1 m in za melioracije je na celotnem
območju občine predhodno potrebno pridobiti
geološko geomehansko poročilo, v katerem
morajo biti podani pogoji in navodila za izvedbo
konkretnega posega. Za gradnjo enostavnih in
ostalih
nezahtevnih
objektov
geološko
geomehansko poročilo ni potrebno razen, če je,
skladno s predpisi o vodah, pri urejanju
odvajanja odpadnih in površinskih vod posredno
s ponikanjem v teren na erozijskih in plazljivih
območjih, predpisano.
43. člen
(varovanje mineralnih surovin)

-

-

-

-
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celo do njihove porušitve. Gradnja objektov
ni dovoljena,
2. cona: vplivno območje, kjer bodo
kumulativni posedki znašali med 10 in 100
mm. Tolikšni posedki lahko povzročijo
poškodbe na objektih. Gradnja objektov je
dopustna pod pogoji s soglasjem RTH
d.o.o.,
2.a cona: mejno območje (med 2. in 3.
cono) okoli vplivnega območja s posedki do
20 mm, kjer je za vsak poseg potrebno
pridobiti pogoje in soglasje RTH d.o.o.,
3. cona: ostalo območje – to je celotno
ostalo območje pridobivalnega prostora
izven varnostnega stebra in ogroženih
območij, kjer je možna gradnja objektov na
osnovi izjave investitorja, da se odpove
pravici do odškodnine za škodo, v kolikor bi
le – ta nastala. Kot podlaga za gradnjo
objektov se upošteva projekt št. 2693
(2004) z odmikom št. 1 (2006), ki
predstavlja soglasje RTH k gradnji v tej
coni, vendar le ob izjavi investitorja o tem,
da se odpove pravici do odškodnine za
škodo, ki bi morebiti nastala kot posledica
rudarjenja,
4. cona – varnostni steber: območje znotraj
varnostnih stebrov, ki je določeno z
odločbami, navedenimi v točki 1 projekta
Kategorizacija
pridobivalnega
prostora
obrata Hrastnik. Cona je varovana z
varnostnimi stebri v katere rudnik ne bo
posegal z vplivnim in rušnim območjem,
zato RTH nima posebnih zahtev.

Varovanje območja rudniškega prostora
(1) Za gradnjo objektov in opravljanje dejavnosti
dovoljenih z veljavno rudarsko zakonodajo v
mejah rudniškega prostora oziroma območja
podzemnega in nadzemnega rudarjenja je
potrebno pridobiti soglasje nosilca rudarske
pravice za izkoriščanje.

(3) Poleg con iz prejšnjega odstavka so posebej
določena mejna območja med 2. in 3. cono, kjer
posedki sicer ne presegajo 20 mm v skupnem
obsegu, vendar bodo na teh območjih še lahko
izvajana določena sanacijska dela. Zato je za
vsak poseg v mejnem območju med 2. in 3.
cono potrebno pridobiti soglasje RTH.

(2) Območje pridobivalnega prostora RTH d.o.o.
se upošteva kot območje z omejitvami v rabi
prostora. Območje je grafično opredeljeno v
prikazu
stanja
prostora.
Na
podlagi
Kategorizacije pridobivalnega prostora obrata
Hrastnik (projekt št. 2693, april 2004 in Odmik
št. 1 od RP, junij 2006) je območje določeno s
štirimi conami:
- 1. cona: rušno območje, kjer bodo
kumulativni posedki presegli 100 mm.
Posedki bi na objekte vplivali v takšni meri,
da bi lahko poleg razpok in nevarnosti za
bivanje ter delo v takšnem objektu, prišlo

(4) Pri načrtovanju gradenj in izdaji dovoljenj za
posege v prostor je potrebno upoštevati
območje plazu Blate, ki se razteza v 1. in 2. coni
ter deloma v mejnem območju med 2. in 3. cono
ter deloma sega tudi v varnostni steber.
(5) Na območju plazu nad Hribarnikom, ki v
celoti leži v 3. coni je za vse posege potrebno
pridobiti soglasje RTH. Pri načrtovanju rabe
prostora se na podlagi meritev na območju nad
Zavraškom ugotavlja umirjanje terena.
Varovanje območij za raziskovanje mineralnih
surovin
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(6) Mineralne surovine se varujejo kot naravni
vir. Na območjih varovanja mineralnih surovin
se lahko izvajajo posegi v skladu s predpisi s
področja rudarstva.
3.1.4.2 – Varovanje naravnih kvalitet prostora
44. člen
(varovanje in ohranjanje narave)
(1) Pri načrtovanju gradenj in prostorskih
ureditev na območjih s posebnim statusom
varovanja in ohranjanja narave na podlagi
posebnih
predpisov,
je
treba
pridobiti
naravovarstvene pogoje in soglasje po postopku
določenem v predpisih s področja graditve
objektov. Izhodišča in pogoji za varstvo naravnih
vrednot in zavarovanih območij ter ohranjanje
biotske
raznovrstnosti
so
podana
v
naravovarstvenih smernic, ki jih je izdelal Zavod
Republike Slovenije za varstvo narave. Na
območju, ki je predlagano za zavarovanje kot
krajinski park, naj se posege in dejavnosti izvaja
tako, da se ne ogroža prvobitnosti narave.
Predvsem se pazljivo izvaja dejavnosti
navedene v 68. členu Zakona o ohranjanju
narave. Pri tem se upoštevajo tudi varstvene
usmeritve iz Odloka o Strategiji prostorskega
razvoja Slovenije ter Nacionalnega programa
varstva okolja. Za predlagane naravne vrednote
se kot priporočila upoštevajo varstvene
usmeritve za naravne vrednote.
(2) Če gre za gradnjo ali postavitev objekta za
katerega gradbeno dovoljenje ni potrebno, je na
območjih varovanja narave prav tako potrebno
pridobiti naravovarstveno soglasje, če je tako
določeno v predpisih s področja ohranjanja
narave. V takem primeru je potrebno k vlogi za
izdajo naravovarstvenega soglasja priložiti
idejno zasnovo nameravane gradnje ali
postavitve objekta. Dela naj potekajo v dnevnem
času. Gradbeni stroji morajo biti brezhibni, tako
da je preprečeno izlivanje in spiranje goriva, olj
in maziv. Zaradi svetlobnega onesnaževanja
nočno osvetljevanje gradbišč in objektov ni
dovoljeno (predvsem v vplivnem območju in na
območjih Natura 2000, zavarovanih in
predlaganih zavarovanih območjih, EPO in NV).
Območja degradirana v času izvedbe del je
potrebno povrniti v prvotno stanje.
(3) Dosledno se upoštevajo tehnološki standardi
za delujoče in novo vzpostavljene industrijske
dejavnosti ter uporaba komunalne infrastrukture
(kanalizacijski sistem, čistilne naprave, ipd.).
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Vsi obstoječi in predvideni objekti se naj
priključijo na kanalizacijo s skupno ali ustrezno
individualno čistilno napravo.
(4) Med gradnjo ni dovoljeno posegati v struge
vodotokov z materiali, ki vsebujejo nevarne
spojine. Betoniranje na brežinah in v vodotokih
ni dovoljeno, prav tako je potrebno preprečiti
izlitje mešanic apna ali cementa v vodo.
Preprečuje se onesnaževanja vodotokov iz
razpršenih in točkovnih virov in spiranje snovi s
površin cest, parkirišč in kmetijskih površin.
Ohranja se naravna struktura dna vodotoka kot
tudi bregov vodotokov in obrežna vegetacija.
Posege v strugo in v vegetacijski pas ob
vodotokih se izvaja tako, da se ohrani obrežna
vegetacija v širini vsaj 5 m (predvsem drevesa,
grmičevje in visoke steblike), na obeh straneh
struge.
Intenzivna gradbena dela v bližini vodotokov
naj se izvajajo izven drstitvenega obdobja rib
(glede na vrste, prisotne v dotičnem vodotoku).
V času gradbenih del ob in v vodotoku je
potrebno zagotoviti, da v vodi ne nastajajo
razmere
neprekinjene
kalnosti.
Pranje
gradbenih strojev in druge opreme z vodo iz
vodotoka ni dovoljeno.
(5) Pri ureditvah na in v vplivnem območju
vodotokov je potrebno upoštevati še usmeritve,
kot so navedene v predpisih o ohranjanju
narave. Posegi v vode naj se izvajajo sonaravno
in izvajajo izven gnezditvene sezone ptic. Tako
naj se ohranja dobro stanje površinskih in
podzemnih voda, naravne plitvine in prelivi v
matično strugo, predele erodiranih rečnih brežin,
sipine, sklenjena obrežna vegetacija, vsaj
enoobrežno, na dolžini vsaj 300 m. Vodno telo
naj se ne zasipa. V strugo in brežine naj se ne
posega. Brežine voda naj se kosi med drugo
polovico septembra in začetkom maja. Ob
posegih naj se zasaditve brežin izvede izključno
z lokalno avtohtonimi vrstami.
(6) Drevje v gozdu se lahko poseka šele po
pridobitvi ustreznega dovoljenja, po končani
gradnji je potrebno sanirati morebitne poškodbe
nastale zaradi gradnje na okoliškem gozdnem
drevju ter na gozdnih poteh. Krčenje dreves in
grmovja na območjih, ki so določeni kot notranja
cona vrst, je dovoljeno le v jesenskem in
zimskem času.
(7) Zaradi zmanjšanja negativnih učinkov
svetlobnega onesnaževanja in s tem možnosti
poslabšanja ugodnega stanja živalskih vrst (npr.
nočni metulji, netopirji) naj se območja naselij
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osvetljuje v čim manjšem obsegu. Osvetljevanje
zunanjih površin se izvede s svetilnimi telesi, ki
ne svetijo v UV spektru in čim manj svetijo v
modrem delu spektra in
so v skladu s
predpisom,
ki
določa
mejne
vrednosti
svetlobnega
onesnaževanja
okolja.
Za
osvetljevanje naj se uporabijo popolnoma
zasenčena svetila z ravnim zaščitnim in
nepredušnim steklom.
(8) Pri območjih, kjer se posega v vegetacijo in
odstranjevanje lesne zarasti je potrebno lesno
zarast odstraniti le v najnujnejšem obsegu in
izven gnezditvenega obdobja ogroženih in
zavarovanih vrst ptic (Pravilnik o uvrstitvi
ogroženih rastlinskih in živalskih vrstah na rdeči
seznam, Ur. l. RS, št. 82/02, 42/2010; Uredba o
zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah (Ur.
l. RS, št. 46/04, 109/04, 84/05, 115/07, 96/08,
36/09, 102/11) kot je npr. rjavi srakoper (Lanius
collurio). Morebitno poseganje v vegetacijo in
odstranjevanje lesne zarasti naj se izvaja od 1.
avgusta do 1. marca.
(9) Pri prenovi objektov na območju habitata
zavarovanih vrst, npr. netopirjev, je pri izvedbi
del potrebno upoštevati pogoje za njihovo
ohranitev (dela začasno prekiniti in o najdbi
obvestiti pristojno organizacijo za ohranjanje
narave).
(10) Vsak poseg v ribiški okoliš mora biti
načrtovan in izveden na način, ki v največji
možni meri zagotavlja ohranjanje rib, njihove
vrstne pestrosti, starostne strukture in
številčnosti. Struge, obrežja, dna vodotokov se
ohranja v čim bolj naravnem stanju. Ohranja se
obstoječa dinamika, hidromorfološke lastnosti in
raznolikost vodotokov. Objekti na vodotoku se
gradijo na način, ki ribam omogoča prehod.
Ohranja se osenčenost oziroma osončenost
struge in brežin vodotokov. Prepovedano je
posegati oziroma vznemirjati ribe na drstiščih
rib, med drstenjem in v varstvenih revirjih.
Posegi se ne izvajajo v času varstvenih dob, to
je v času drstenja posameznih rib. Odvzem
plavin in drugi posegi v drstišča so prepovedani.
(11 Odvzem plavin (proda, gramoza, peska) se
izvaja na podlagi dovoljenj v skladu s predpisi s
področja varstva voda in na način, da se
bistveno ne spreminjajo življenjske razmere za
ribe, rake in druge vodne živali.
(12) Pri posegu na območje naravne vrednote
se upoštevajo podrobnejše varstvene in
razvojne usmeritve za naravne vrednote, ki so
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določene v prilogi štiri (4) Pravilnika o določitvi
in varstvu naravnih vrednot (Ur.l. RS, št. 111/04,
70/06, 58/09, 93/10). Vsi posegi v območje
naravnih vrednot in vodotoka morajo biti
usklajeni s pristojno službo za varstvo narave.
Med naseljem in varovanim območjem naj se
ohranja tamponska cona (odprt prostor, zeleni
pas), ki bo omilil dejanske vplive naselja na
ekološke
razmere
habitatov
z
visoko
naravovarstveno vrednostjo.
(13) Pri izvajanju kmetijske prakse naj se
dosledno upošteva širina obrežnega pasu ob
vodotokih – vodnega in priobalnega zemljišča
(vsaj 5 m za vodotoke 2. reda, vsaj 15 m za
vodotoke 1. reda na naseljenih območjih ter
izven naseljenih območij 40 m). Prepreči naj se
odlaganje vseh vrst odpadkov v naravi.
Obstoječa nelegalna odlagališča je potrebno
sanirati.
(14) V primeru najdbe mineralov ali fosilov se
mora najditelj ravnati po 74. členu ZON. Pred
posegi, ki so povezani z obsežnejšimi
zemeljskimi deli kot so gradnja ceste, plinovoda,
vodovoda, kanalizacije in kablovodov se po
predhodnem dogovoru s pristojnim ZRSVN
omogoči spremljanje stanja med zemeljskimi in
gradbenimi deli z vidika odkrivanja in varstva
geoloških in podzemeljskih geomorfoloških
naravnih vrednot. Pri posegih z manj obsežnimi
zemeljskimi deli se investitorja seznani z
možnostjo obstoja naravnih vrednot ter
predlogom, da o najdbi čim prej obvesti pristojni
ZRSVN.
(15) Jame, ki niso odprte za javnost, se naj
ustrezno zaščiti pred obiskovalci. Preprečuje se
onesnaževanja površinskih in podzemnih voda
ter odlaganje odpadkov v jame in brezna. Pred
izvedbo večjih zemeljskih del in ob najdbi novih
jam se o tem obvesti pristojno inštitucijo
(16) Parkovne in druge zasaditve, se izvajajo in
načrtujejo tako, da se uporabljajo le avtohtone
rastlinske vrste, značilne za to območje, ki naj
bodo lokalnega izvora.
(17) Pri gradnji in obnovi mostov za premostitve
vodotokov naj se gradnja načrtuje in izvaja tako,
da se pod mostom zgradijo suhe police (vsaj
enostransko). Polica mora biti tudi v času
najvišjih voda na suhem (vsaj 15 cm nad
najvišjim nivojem vode) ter dostopna po kopnem
s klančino in primerno prehodna za vidro ter
druge sesalce, širina vsaj 50 cm, svetla višina
nad polico vsaj 60 cm, ki vidri omogoča
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enostaven prehod, dostopna pa mora biti tudi iz
vode (npr. preko klančine ali primernih stopnic).
Uporaba cilindričnih prepustov oz. kanalov naj
se ne uporablja, niti za najmanjše vodotoke ne,
saj predstavljajo nevarnost za vidre, lahko pa se
uporabljajo kvadratni prepusti /kanali s polico
vsaj na eni strani.
(18) Pri načrtovanju in gradnjah prometnic naj
se omogočijo prehodi za živali (dvoživke,
divjad). Morebitne obstoječe črne točke povozov
(predvsem dvoživk) se ob selitvah (spomladi in
jeseni) ustrezno opremi z zaščitnimi ograjami,
dvoživke se v tem obdobju prenaša čez
prometnice ali pa se jih usmeri v primeren
podhod (če je možno se dodatne podhode tudi
izgradi). Nadzemne vode naj se obnovi ali gradi
v izvedbi, ki je primerna za ptice (podzemno
polaganje vodov, pri nadzemnih stebrih izolatorji
obrnjeni navzdol) in preprečuje električne udare
in pomore ptic. Intenzivna gradbena dela naj se
izvajajo izven gnezditvene sezone ptic
(gnezditve potekajo od meseca marca do konca
avgusta).
(19)
Ohranjajo,
razvijajo
in
ponovno
vzpostavljajo se krajinska pestrost in tiste
značilnosti krajine, ki so pomembne za
ohranjanje
biotske
raznovrstnosti.
Na
obravnavanem območju se kot značilni elementi
krajine
pojavljajo
travniški
sadovnjaki,
posamezna drevesa v urbani ali agrarni krajini,
skupine dreves v odprti krajini, grmišča.
(20) Do sprejema podzakonskih aktov iz 35. in
36. člena ZON se na območju Občine Hrastnik
upoštevajo naslednja varstvena priporočila.
Travniški sadovnjaki
S sadovnjaki in posameznimi starimi drevesi ob
domačijah naj se ekstenzivno gospodari in se jih
ohranja. Zaščitnih sredstev in mineralnih gnojil
naj se ne uporablja, oz. naj se jih skuša
nadomestiti z biotičnim varstvom in naravnimi
organskimi gnojili. Propadla drevesa naj se
nadomešča izključno s starimi oz. odpornimi
sortami, priporočljivo pa bi bilo zasajanje novih
visokodebelnih sadovnjakov.
Skupine dreves v agrarni krajini
Izvajajo naj se le sanitarne sečnje. Pospešuje
naj se avtohtona grmovna in drevesna
vegetacija. Saditev smreke in drugih rastišču
neprimernih ali avtohtonih vrst naj se ne izvaja
(posamezna drevesa v urbani ali agrarni krajini).
Grmišča, ki galerijsko oblikujejo gozdne robove,
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so zelo pomembna za vzdrževanje ugodne
mikroklime, zmanjševanje poškodb, ki jih
povzroča divjad in povečujejo biodiverziteto,
zato naj bodo široka več metrov. Grmišča v
mejicah se ohranjajo v obstoječem stanju.
(21) Na območju občine se izven območij z
naravovarstvenim statusom nahajajo tudi
zavarovane prostoživeče vrste, zavarovane z
Uredbo o zavarovanih prostoživečih živalskih in
rastlinskih vrstah. Za varstvo teh vrst naj se
poleg zgoraj navedenih usmeritev pri konkretnih
posegih
na
podlagi
izvedbenega
dela
občinskega prostorskega načrta upoštevajo tudi
naslednja priporočila.
Netopirji (vse vrste)
V cerkvi sv. Štefana v Turju, sv. Jakoba v Dolu
pri Hrastniku ter v stavbi (Glasbena šola
Hrastnik, Cesta 1. maja 61) na parc. št. 1078 k.
o. Hrastnik - mesto, je habitat zavarovane vrste
netopirjev. Pred morebitno načrtovano obnovo
cerkve oz. stavbe se pri izvedbi upošteva
pogoje za njihovo ohranitev, ki jih v mnenju
poda Zavod RS za varstvo narave, OE Celje. V
mnenju se opredelijo način in čas izvedbe
obnovitvenih del in posegov na objektu ter v
neposredni okolici. Ob prenovi obstoječih
objektov se ob morebitni najdbi netopirjev pred
pričetkom obnove o tem obvesti ZRSVN. V
kolikor je ugotovljeno, da se v/na podstrehah
posameznega objekta zbirajo breje in doječe
samice netopirjev s svojimi mladiči, naj se
obnova ne izvaja v času od konca aprila do
začetka septembra. Pri obnovi stavb, v katerih
se nahajajo netopirji, naj se ohranjajo strukture,
ki zagotavljajo njihov nadaljnji obstoj na lokaciji
(preletne odprtine, notranje strukture).
Ptice
Nove nadzemne vode naj se gradi na pticam
prijazen način (izvedba gradenj, ki preprečuje
električne udare ptic). V primeru zasteklitve
večjih površin in na večja okna ter steklena
vrata se naj namestijo nalepke v obliki silhuete
ujed (za preprečitev trkov ptic v te površine).
Vsa gradbena dela in morebitni posegi v
drevesno ali/in grmovno vegetacijo se naj
izvajajo izven gnezditvenega obdobja ptic (to je
od začetka septembra do sredine februarja).
Dvoživke, vidra, ribe, močvirska sklednica,
divjad in drugi sesalci
Ohranjajo se tekoče in stoječe vode v dobrem
ekomorfološkem stanju; ohranjajo se gozdne
luže (kolesnic se ne zasipava). Za vidro (in
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druge živali, predvsem male sesalce): pri gradnji
in obnovi mostov za premostitve vodotokov se
naj gradnja načrtuje in izvaja tako, da se pod
mostom zgradijo suhe police (vsaj enostransko).
Polica mora biti tudi v času najvišjih voda na
suhem (vsaj 15 cm nad najvišji nivo vode) ter
dostopna po kopnem s klančino in primerno
prehodna za vidro ter druge sesalce (širina vsaj
50 cm, svetla višina nad polico vsaj 60 cm, ki
vidri omogoča enostaven prehod), dostopna pa
mora biti tudi iz vode (npr. preko klančine ali
primernih stopnic). S tem se bo moč izogniti
povozom vider. Uporaba cilindričnih prepustov
oz. kanalov naj se ne uporablja, niti za
najmanjše vodotoke ne, saj predstavljajo
nevarnost za vidre, lahko pa se uporabljajo
kvadratni prepusti/kanali s polico (kot opisano
zgoraj) vsaj na eni strani.
Pri načrtovanju in gradnjah prometnic naj se
omogočijo prehodi za živali (dvoživke, divjad).
Morebitne obstoječe črne točke povozov
(predvsem dvoživk) se ob selitvah (spomladi in
jeseni) ustrezno opremi z zaščitnimi ograjami,
dvoživke se v tem obdobju prenaša čez
prometnice, ali pa se jih usmeri v primeren
podhod (če je možno, se dodatne podhode tudi
zgradi).
Rekreacijske površine (poti, kolesarske poti) naj
se umešča po že obstoječih kolovozih ali poteh
in naj se jih usmerja izven 15 m obvodnega
prostora, idr.
Habitatni tipi
Ohranja in spodbuja se ekstenzivna raba travišč
in ekološko kmetovanje (smotrna in čim manjša
uporaba fitofarmacevtskih sredstev in umetnih
gnojil, pozna košnja travišč).
Ohranja se mozaičnost krajine, posamezna
drevesa, grme in mejice ter strukturiran gozdni
rob. V času priprave podrobnejše dokumentacije
za gradnje in rekonstrukcije objektov in cest ter
vse posege, za katere bo sprejet OPPN je
potrebno racionalno načrtovati vse posege v
prostor tudi v širšem območju in se izogniti
posegom na varovanih območjih in območjih s
posebnim varstvenim statusom oziroma v
Prizadeta vrsta, HT, območje
močvirski krešič, navadni
koščak; EPO Kum; EPO
Zasavsko hribovje; vodni
nevretenčarji; obvodni HT;
NV Bajdetov graben s
slapovi
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EUP / območje

PO02, PO05, PO11,
PO42, PO44,
PO02

območjih z daljinskim vplivom. Pri ureditvah na
in v vplivnem območju vodotokov je potrebno
upoštevati še usmeritve, kot so navedene v
Zakonu o ohranjanju voda. Ob vodotokih naj se
ohranja lesna obrežna zarast, manjkajoča lesna
zarast se naj v čim večji možni meri nadomesti.
Pri sečnji se upošteva 5 m pas vodnega in
priobalnega zemljišča (dreves in grmovja, ki
rastejo v tem pasu, naj se ne seka oz. naj se s
sečnjo ohranja zastrtost vodotoka). Ohranjajo
naj se naravne biološke razmere in sklenjena
obrežna vegetacija na dolžini vsaj 300m .
Omilitveni ukrepi za območja pričakovanih
naravnih vrednot
(22) V občini se nahaja območje pričakovanih
naravnih vrednot (Karbonati in Laški zaliv – velja
za vse površine stavbnih zemljišč ter za
območja mineralnih surovin in za NV Ojstro –
nahajališče fosilov). V primeru najdbe mineralov
ali fosilov se mora najditelj ravnati po 74. členu
ZON-a. Ob odkritju dela narave, za katerega se
domneva, da ima lastnosti jame ali dela jame, je
potrebno o tem obvestiti Inštitut za raziskovanje
krasa Znanstvenoraziskovalnega centra SAZU
(8. in 9. člen ZVPJ). Posegi, ki so povezani z
obsežnejšimi zemeljskimi deli kot so gradnja
ceste, plinovoda, vodovoda, kanalizacije,
kablovodov: potrebno je pristojni območni enoti
(Celje) v dogovoru z ZRSVN omogočiti
spremljanje stanja med zemeljskimi in
gradbenimi deli z vidika odkrivanja in varstva
geoloških in podzemeljskih geomorfoloških
naravnih vrednot. Pri posegih povezanih z manj
obsežnimi zemeljskimi deli, kot so izkopi za
individualne stanovanjske hiše, greznice, ipd.,
se investitorja seznani z možnostjo obstoja
naravnih vrednot in dolžnostjo da o najdbi čim
prej obvestiti pristojno enoto ZRSVN, ki za
potencialno naravno vrednoto pripravi usmeritve
oziroma
opravi
dokumentiranje,
oceno
ogroženosti ter predlog varstva
Omilitveni ukrepi na ravni EUP
(23) Pri načrtovanju in gradnji po posameznih
območjih se upoštevajo naslednji omilitveni
ukrepi na ravni EUP:

Omilitveni ukrep
Posegi na območju vodotokov niso
dovoljeni. Ni dovoljeno reguliranje
ter kanaliziranje vodotokov in
hudournikov. Potrebno je
upoštevati tudi vsaj 5 m varovalni
pas vodotokov (na vsako stran

Izvedljivost ukrepa
Časovni Način
spremljanja
okvir
uspešnosti
izvedbe
Med
načrtovanj Preverjanje
em in med stanja na
izvedbo
terenu
del

Nosilec izvedbe
ukrepov
lastnik,
načrtovalec,
Občina,
pristojna služba
za vodotoke
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HT suhi travniki; travniški
postavnež; žuželke, rastline;
EPO Kum; EPO Zasavsko
hribovje;

PO10, PO12, PO23,
PO29, PO33, PO45;

alpski kozliček, bukov
kozliček,
HT Ilirska bukovja; EPO
Zasavsko hribovje, žuželke

PO10, PO12, PO13,
PO24

navadna obročnica, žuželke
SPA Posavsko hribovje –
EPO Zasavsko hribovje

EPO Posavsko hribovjeseverno ostenje-Mrzlica
HT suhi travniki; kukavičevke
klinčki; HT Ilirska bukovja;
HT Termofilna gradnovja v
notranjosti; EPO Zasavsko
hribovje
alpski kozliček, HT Ilirska
bukovja, HT suhi travniki,
travniški postavnež, EPO
Kum
travniški postavnež,
EPO Kum
travniški postavnež, HT suhi
travniki, EPO Zasavsko
hribovje
EPO Kum
NV Kopitnik
pZO KP Kopitnik, NV
Kopitnik

gozd in gozdni rob, žuželke

vodne žuželke, kačji potočnik

rastline, talne živali

ptice

ptice, travniki, žuželke

brežine) in ohranjanje vsaj
obstoječe obvodne vegetacije v
širini vsaj 5 m.
Na površine suhih travnikov se ne
posega. Travniške površine se
vzdržuje s pozno poletno ali še
bolje jesensko košnjo. Odstranjuje
se naj grmovno zarast na travniških
površinah.
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Stalno in
vsakoletn
o

Preverjanje
stanja na
terenu

lastnik,
upravljavec,
Občina

Preverjanje
stanja na
terenu

lastnik,
upravljavec,
ZGS

Stalno

Preverjanje
stanja na
terenu

lastniki,
upravljavci,
Občina

Stalno

Preverjanje
stanja na
terenu

lastnik,
investitor,
Občina

Stalno

Preverjanje
stanja na
terenu

lastnik,
investitor,
Občina

V gozdne površine in gozdni rob naj
Stalno
se ne posega.

Ohranja in vzdržuje se naj
strukturiran gozdni rob, tudi na
CELOTNO
površinah v bližini hiš in robnih
OBMOČJE SCI KUM
delih pašnih površin (gozdni rob naj
se zaščiti pred pašo).
PO13, PO33
Dodatni posegi na površinah niso
PO06, PO08, PO14,
dovoljeni z izjemo tistih z
PO16, HR09, HR18,
naravovarstvenim soglasjem in
KN15, KN22, SP01,
gradbenim dovoljenjem.
SP02, SP05, SP16
Dodatni posegi na površinah niso
dovoljeni z izjemo tistih z
KA02
naravovarstvenim soglasjem in
gradbenim dovoljenjem.
Na površine naštetimi HT
poseganje ni dovoljeno. Nova
pozidava je možna na površinah, ki
GO62
naravovarstveno niso pomembna
(npr. intenzivno gojeni travnik v
severnem delu).

V fazi
Končni
sprejeman osnutek
ja OPN
odloka OPN

Občina,
pripravljavec
plana

PO23, PO25, PO31
PO07, PO26, PO22
PO12

Dodatni posegi na površinah niso
dovoljeni z izjemo tistih, ki že imajo
naravovarstveno soglasje in
gradbeno dovoljenje.

Stalno

Preverjanje
stanja na
terenu

lastniki,
upravljavci,
Občina

Stalno

Preverjanje
stanja na
terenu

lastniki,
upravljavci,
Občina

Stalno

Preverjanje
stanja na
terenu

lastniki,
upravljavci,
Občina

pred
izvedbo
del

Preverjanje
stanja na
terenu

investitor

PO18, PO20
GO38, GO42, GO97

Dodatni posegi na površinah niso
dovoljeni z izjemo tistih, ki že imajo
naravovarstveno soglasje in
GO41
gradbeno dovoljenje.
Dodatni posegi na gozdnih
površinah niso dovoljeni (upoštevati
je potrebno odmik od gozdnega
roba v skladu s soglasjem pristojne
GO24, GO58, GO60,
javne gozdarske službe) z izjemo
GO69, GO72, GO73
tistih, ki že imajo naravovarstveno
soglasje in gradbeno dovoljenje.
Ohranja se gozdne površne in
strukturiran gozdni rob.
Sončni paneli naj imajo belo obrobo
in mrežo (širine do 1 cm), ki razdeli
panele na manjše dele in
zagotavljajo varovanje vodnih
žuželk.
Za varstvo rastlin in talnih živali naj
se pri vzdrževanju solarnih panelov
in drugih pripadajočih struktur
uporabljajo preverjeno
DH91, BD28, sončne biorazgradljiva čistilna sredstva.
elektrarne
Čiščenje in priprava površin ter
nameščanje struktur solarnih
panelov naj se izvede izven
gnezditvene sezone ptic ( v
obdobju pred 1. marcem in/ali po
31. avgustu).
Pod solarnimi paneli in v njihovi
okolici naj se ohrani obstoječa
travniška vegetacija (vzdrževanje s
čim poznejšo poletno/jesensko

v času
Preverjanje
obratovanj
na terenu
a

investitor,
upravljavec

med
izvedbo
del

investitor,
upravljavec

Preverjanje
na terenu
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košnjo - izven gnezditvene sezone
ptic ali naj se vzpostavi primeren
pašni režim z drobnico z nizko
obremenjenostjo površin - 0,3-0,7
živali/ha).

HT 35.14

plazilci, dvoživke, rastline
DH91

Za površine namenjene sončni
elektrarni se pred izgradnjo izdela
(pilotska) strokovna študija vpliva
sončnih celic na ta HT. Raziskava
naj vključuje tudi primerno
upravljanje površin (zgolj košnja).
Območje mora pred načrtovanjem
pregledati biolog - strokovnjak za
plazilce/habitatne tipe (izvedba v
pomladanskem in poletnem času).V
kolikor se ugotovi, da je območje
pomembno za dvoživke in plazilce,
je potrebno upoštevati omilitvene
ukrepe za plazilce in dvoživke.
Oceni naj se tudi naravovarstvena
vrednost kamnišča za rastline in se
predpišejo potrebni omilitveni
ukrepi in upoštevajo pri izvedbi
elektrarne.

v času
obratovanj
a
(vsakoletn
o)
v času
obratovanj
a
ed
načrtovanj
em in med
izvedbo
del

Preverjanje
na terenu

investitor,
upravljavec

Preverjanje
na terenu

investitor,
upravljavec

Preverjanje
na terenu in
izdelava
elaborata

investitor,
upravljavec ter
strokovnjak
(biolog) (slednje
v primeru 2)

Vsaj leto
dni pred
Izvedba
načrtovanj poročila
em

plazilci

Namestitev in vzdrževanje
skladovnic različnih velikosti, ki
bodo nudile zavetje/skrivališče
plazilcem.

V času
Preverjanje
obratovanj
na terenu
a

dvoživke

Ohranja se ali pa se ponovno
vzpostavi vse površine, kjer se v
spomladanskem in poletnem času
zadržuje voda. Vodnih globeli, luž
in drugih vodnih površin naj se ne
zasipava in uničuje.

Med
načrtovanj
em in med
izvedbo
del

NV Ravne - bodika

CE-20

NV Turje - lipa

TU38

vodotoki, rastlinstvo,
živalstvo

BD10, BD11, TU02,
TU03, TU04, TU06,
TU15, GO18, GO50,
DH46, DH58, DH59,
DH67, DH68, DH72,
DH78, MA18, BR18,
BR19, BR21, BR 25,
BR27, BR29, BR32,
HR39, HR57, HR63,
HR64, HR111,
BO04, BO07, BO10,
BO11, CE08, CE18,
CE20, CE21, CE23,
CE24, CE27

vse vrste in habitatni tipi

Celotno območje
občine

Pri posegih v neposredni bližini
drevesnih NV je potrebno le-te
ustrezno zavarovati, da ne pride do
mehanskih poškodb debla, vej in
korenin. Okrog dreves se naj
ohranja ustrezno veliko zeleno
območje (širina drevesne krošnje).
Površina, kjer je tlakovana površina
čez korenine drevesa, naj se
primerno sanira in ponovno naj se
vzpostavi zelena površina v radiju
širine drevesna krošnje.

Preverjanje
na terenu
pred
začetnimi
deli

Preverjanje
stanja na
Med
terenu
načrtovanj (pristojni
em in med inšpektor
izvedbo
in/ali
del
naravovarst
veni
nadzornik)
Čim prej

Preverjanje
stanja na
terenu
(ZRSVN)

biolog:
strokovnjak za
plazilce,
dvoživke in
rastline

investitor,
upravljavec v
sodelovanju z
biologom
(strokovnjakom
za plazilce)
investitor,
upravljavec v
sodelovanju z
biologom
(strokovnjakom
za dvoživke)

lastnik,
investitor,
upravljavec,
Občina

lastnik,
investitor oz.
upravljavec
skupaj z ZRSVN

Posegi na območju vodotokov na
navedenih območjih in v njihovi
neposredni bližini niso dovoljeni. Ni
dovoljeno reguliranje ter
kanaliziranje vodotokov in
hudournikov. Potrebno je
upoštevati tudi vsaj 5 m varovalni
pas vodotokov (na vsako stran
brežine) in ohranjanje vsaj
obstoječe obvodne vegetacije v
širini vsaj 5 m.

Med
načrtovanj Preverjanje
em in med stanja na
izvedbo
terenu
del

lastnik,
načrtovalec

preprečuje se nelegalna gradnja,
obstoječa nelegalna gradnja se
sanira.

Med
načrtovanj
em, med
izvedbo

Investitor,
naročnik

Ustrezne
usmeritve
Občine in
upoštevanje
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vse vrste in habitatni tipi

celotno območje

Na območju Občine se preprečuje
razrast tujerodnih invazivnih vrst
rastlin.
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smernic
vseh
pristojnih
služb
Ustrezne
usmeritve
Med
Občine in
načrtovanj upoštevanje
em, med
smernic
izvedbo
vseh
pristojnih
služb

Investitor,
naročnik

(24) varstveni pogoji, usmeritve in priporočila za območja z naravovarstvenim statusom ali drugimi
naravovarstvenimi vsebinami

EUP_
GO43-A.odo
GO37-A.odo

območje z
naravovarstvenim
statusom ali drugimi
naravovarstvenimi
vsebinami
EPO 12100 Zasavsko
hribovje
OPNV – območje
pričakovanih naravnih
vrednot

GO38-A.odo

NV 142 Kopitnik
OPNV – območje
pričakovanih naravnih
vrednot

GO62-SP

EPO 12100 Zasavsko
hribovje
OPNV – območje
pričakovanih naravnih
vrednot

varstveni pogoji, usmeritve in priporočila
- Na območju urejanja se izvajajo adaptacije oz. obnove obstoječih objektov ter urejanje
okolice. Okolica objektov naj se ureja z zasaditvijo avtohtonega drevja, grmovnic ter zatravi
z mešanico avtohtonih trav. Tujerodnih rastlinskih vrst naj se ne vnaša.
- V čim večji meri se ohranja posamezna drevesa in skupine dreves. Propadla drevesa naj se
nadomesti z zasaditvijo avtohtonih vrst, predvsem starih sort sadnih dreves.
- Gradnja novih objektov (trajni in začasni) naj se izvaja le kot zapolnitev vrzeli znotraj
obstoječe poselitve oz. kot nadomestna gradnja.
- Osvetljevanje okolice objektov se uredi tako, da je z ustreznimi tehničnimi rešitvami svetloba
prostorsko usmerjena proti tlom ter časovno omejena.
- Če investitor oz. izvajalec odkrije potencialno naravno vrednoto (jamo, brezno, rov), naj o
najdbi čim prej obvesti pristojno območno enoto Zavoda RS za varstvo narave.
- Na območju urejanja se izvajajo adaptacije oz. obnove obstoječ ih objektov ter urejanje
okolice. Okolica objektov naj se ureja z zasaditvijo avtohtonega drevja, grmovnic ter zatravi
z mešanico avtohtonih trav. Tujerodnih rastlinskih vrst naj se ne vnaša.
- V čim večji meri se ohranja posamezna drevesa in skupine dreves. Propadla drevesa naj se
nadomesti z zasaditvijo avtohtonih vrst, predvsem starih sort sadnih dreves.
- Gradnja novih objektov (trajni in začasni) naj se izvaja le kot zapolnitev vrzeli znotraj
obstoječe poselitve, oz. kot nadomestna gradnja.
- Osvetljevanje okolice objektov se uredi tako, da je z ustreznimi tehničnimi rešitvami svetloba
prostorsko usmerjena proti tlom ter časovno omejena.
- Osnovne reliefne značilnosti območja je treba ohraniti (npr. vrtače), zato se večja
poglabljanja terena in nasutja zemljine ob objektih ne izvajajo. Gradbene odpadke in
odvečni izkopni material se deponira na zato urejenem odlagališču.
- Če investitor oz. izvajalec odkrije potencialno naravno vrednoto (jamo, brezno, rov), naj o
najdbi čim prej obvesti pristojno območno enoto Zavoda RS za varstvo narave.
- V postopku presoje plana naj se ugotovi prisotnost habitatnih tipov, ki se prednostno, glede
na druge habitatne tipe, prisotne na celotnem območju Slovenije, ohranjajo v ugodnem
stanju ter preveri ali je območje habitat zavarovanih vrst (hrošči, metulji ...). Rabo prostora in
dejavnosti naj se načrtuje z upoštevanjem usmeritev za ohranjanje habitatnih tipov in
habitatov vrst v ugodnem stanju.
- Gradnja novih objektov naj se načrtuje čim bližje obstoječim objektom in cesti kot zgostitev
oz. zapolnitev obstoječe pozidave.
- Gradnja objektov in ureditev okolice mora zagotavljati ohranjanje osnovnih reliefnih oblik,
zato naj se gradnja ne izvaja na strmejših površinah.
- Osnovne reliefne značilnosti območja je treba ohraniti, zato se večja poglabljanja terena in
nasutja zemljine ob objektih ne izvajajo. Gradbene odpadke in odvečni izkopni material se
deponira na zato urejenem odlagališču.
- Ureditev površin naj se izvede brez škarp, teras, ograj in drugih objektov za premoščanje
višinskih razlik. Prehodi v okoliški teren naj bodo mehki in zatravljeni.
- Krčitev gozda naj se ne izvaja.
- Posamezna drevesa ali skupine dreves ter grmišča, naj se v čim večji meri ohranja in vključi
v krajinsko zasnovo območja. Pri izvedbi del naj se posamezna drevesa zaščiti pred
poškodbami.
- Propadla drevesa naj se nadomesti z zasaditvijo avtohtonih vrst.
- Okolica objektov naj se uredi z zasaditvijo avtohtonega drevja, grmovnic ter zatravi z
mešanico avtohtonih trav. Tujerodnih rastlinskih vrst naj se ne vnaša.
- Osvetljevanje okolice objektov se uredi tako, daj je z ustreznimi tehničnimi rešitvami
svetloba prostorsko usmerjena proti tlom ter časovno omejena.
- Odpadne vode iz novozgrajenih objektov naj se odvajajo v vodotesne greznice ali
kanalizacijski sistem.
- Območja urejanja naj se ne ograjuje.
- Travnikov se ne gnoji z mineralnimi gnojili.
- Na območju naj se ne uporablja herbicidov in pesticidov.
- Če investitor oz. izvajalec odkrije potencialno naravno vrednoto (jamo, brezno, rov), naj o
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najdbi čim prej obvesti pristojno območno enoto Zavoda RS za varstvo narave
- Podrobnejše in konkretne varstvene usmeritve bo ZRSVN podal v postopku priprave OPPN.
- Gradnja novih objektov naj se načrtuje čim bližje obstoječim objektom in cesti kot zgostitev
oz. zapolnitev obstoječe stanovanjske pozidave.
- Gradnja objektov in ureditev okolice mora zagotavljati ohranjanje osnovnih reliefnih oblik.
- Osnovne reliefne značilnosti območja je treba ohraniti, zato se večja poglabljanja terena in
nasutja zemljine ob objektih ne izvajajo. Gradbene odpadke in odvečni izkopni material se
deponira na zato urejenem odlagališču.
- Ureditev površin naj se izvede brez škarp, teras, ograj in drugih objektov za premoščanje
višinskih razlik. Prehodi v okoliški teren naj bodo mehki in zatravljeni.
- Travniške sadovnjake, posamezna drevesa ali skupine dreves ter grmišča, naj se v čim večji
meri ohranja in vključi v krajinsko zasnovo območja. Pri izvedbi del naj se posamezna
drevesa zaščiti pred poškodbami.
- Propadla drevesa naj se nadomesti z zasaditvijo avtohtonih vrst.
- Okolica objektov naj se ureja z zasaditvijo avtohtonega drevja, grmovnic ter zatravi z
mešanico avtohtonih trav. Tujerodnih rastlinskih vrst naj se ne vnaša.
- Osvetljevanje okolice objektov se uredi tako, da je z ustreznimi tehničnimi rešitvami svetloba
prostorsko usmerjena proti tlom ter časovno omejena.
- Odpadne vode iz novozgrajenih objektov naj se odvajajo v vodotesne greznice ali
kanalizacijski sistem.
- Območja urejanja naj se ne ograjuje.
- Travnikov se ne gnoji z mineralnimi gnojili.
- Na območju naj se ne uporablja herbicidov in pesticidov.
- Če investitor oz. izvajalec odkrije potencialno naravno vrednoto (jamo, brezno, rov), naj o
najdbi čim prej obvesti pristojno območno enoto Zavoda RS za varstvo narave.
- Na območju urejanja se izvajajo adaptacije oz. obnove obstoječih objektov ter urejanje
okolice. Okolica objektov naj se ureja z zasaditvijo avtohtonega drevja, grmovnic ter zatravi
z mešanico avtohtonih trav. Tujerodnih rastlinskih vrst naj se ne vnaša.
- V čim večji meri se ohranja posamezna drevesa in skupine dreves. Propadla drevesa naj se
nadomesti z zasaditvijo avtohtonih vrst, predvsem starih sort sadnih dreves.
- Gradnja novih objektov (trajni in začasni) naj se izvaja le kot zapolnitev vrzeli znotraj
obstoječe poselitve, oz. kot nadomestna gradnja.
- Osnovne reliefne značilnosti območja je treba ohraniti, zato se večja poglabljanja terena in
nasutja zemljine ob objektih ne izvajajo. Gradbene odpadke in odvečni izkopni material se
deponira na zato urejenem odlagališč.
- Če investitor oz. izvajalec odkrije potencialno naravno vrednoto (jamo, brezno, rov), naj o
najdbi čim prej obvesti pristojno območno enoto Zavoda RS za varstvo narave
- Na območju urejanja se izvajajo adaptacije oz. obnove obstoječ ih objektov ter urejanje
okolice. Okolica objektov naj se ureja z zasaditvijo avtohtonega drevja, grmovnic ter zatravi
z mešanico avtohtonih trav. Tujerodnih rastlinskih vrst naj se ne vnaša.
- Krčitev gozda naj se ne izvaja.
- Gozdni rob se ustrezno vzdržuje.
- V čim večji meri se ohranja posamezna drevesa in skupine dreves. Propadla drevesa naj se
nadomesti z zasaditvijo avtohtonih vrst, predvsem starih sadnih sort.
- Gradnja novih objektov (trajni in začasni) naj se izvaja le kot zapolnitev vrzeli znotraj
obstoječe poselitve, oz. nadomestna gradnja.
- Če investitor oz. izvajalec odkrije potencialno naravno vrednoto (jamo, brezno, rov), naj o
najdbi čim prej obvesti pristojno območno enoto Zavoda RS za varstvo narave.
- Gradnja novih objektov naj se načrtuje č im bližje obstoječim objektom in cesti.
- Gradnja novih objektov naj se načrtuje v odmiku od gozdnega roba vsaj za eno drevesno
višino odraslega drevesa.
- Krčitev gozda naj se ne izvaja.
- Gozdni rob se ustrezno vzdržuje.
- Propadla drevesa naj se nadomesti z zasaditvijo avtohtonih vrst.
- Obstoječe drevje na zemljišču naj se v čim večji meri ohrani in vključi v krajinsko zasnovo
območja. Pri izvedbi del naj se posamezna drevesa zaščiti pred poškodbami.
- Osnovne reliefne značilnosti območja je treba ohraniti, zato se večja poglabljanja terena in
nasutja zemljine ne izvajajo. Gradbene odpadke in odvečni izkopni material se deponira na
zato urejenem odlagališču.
- Ureditev površin naj se izvede brez škarp, teras, ograj in drugih objektov za premoščanje
višinskih razlik. Prehodi v okoliški teren naj bodo mehki in zatravljeni.
- Okolica objektov naj se ureja z zasaditvijo avtohtonega drevja - predvsem stare sadne sorte,
grmovnic ter zatravi z mešanico avtohtonih trav. Tujerodnih rastlinskih vrst naj se ne vnaša.
- Osvetljevanje okolice objektov se uredi tako, daje z ustreznimi tehničnimi rešitvami svetloba
prostorsko usmerjena proti tlom ter časovno omejena.
- Odpadne vode iz novozgrajenih objektov naj se odvajajo v vodotesne greznice ali
kanalizacijski sistem.
- Območja urejanja naj se ne ograjuje.
- Travnikov se ne gnoji z mineralnimi gnojili.
- Na območju naj se ne uporablja herbicidov in pesticidov.
- Če investitor oz. izvajalec odkrije potencialno naravno vrednoto (jamo, brezno, rov), naj o
najdbi čim prej obvesti pristojno območno enoto Zavoda RS za varstvo narave.
- Gradnja novih objektov naj se načrtuje čim bližje obstoječim objektom in cesti.
- Gradnja novih objektov naj se načrtuje v odmiku od gozdnega roba vsaj za eno drevesno
višino odraslega drevesa.
- Krčitev gozda naj se ne izvaja.
- Gozdni rob se ustrezno vzdržuje.
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- Propadla drevesa naj se nadomesti z zasaditvijo avtohtonih vrst.
- Obstoječe drevje na zemljišču naj se v čim večji meri ohrani in vključi v krajinsko zasnovo
območja. Pri izvedbi del naj se posamezna drevesa zaščiti pred poškodbami.
- Osnovne reliefne značilnosti območja je treba ohraniti, zato se večja poglabljanja terena in
nasutja zemljine ne izvajajo. Gradbene odpadke in odvečni izkopni material se deponira na
zato urejenem odlagališču.
- U reditev površin naj se izvede po možnosti brez škarp, teras, ograj in drugih objektov za
premoščanje višinskih razlik. Prehodi v okoliški teren naj bodo mehki in zatravljeni.
- V kolikor se stabilnost novo izdelanih brežin izjemoma zagotovi z izdelavo škarp se le te v
čim večji meri prekrije s plastjo zemlje ter ozeleni z avtohtonimi travnatimi, grmovnimi
vrstami in vzpenjavkami.
- Okolica objektov naj se ureja z zasaditvijo avtohtonega drevja, grmovnic ter zatravi z
mešanico avtohtonih trav. Tujerodnih rastlinskih vrst naj se ne vnaša.
- Osvetljevanje okolice objektov se uredi tako, da je z ustreznimi tehničnimi rešitvami svetloba
prostorsko usmerjena proti tlom ter časovno omejena.
- Odpadne vode iz novozgrajenih objektov naj se odvajajo v vodotesne greznice ali
kanalizacijski sistem.
- Območja urejanja naj se ne ograjuje.
- Travnikov se ne gnoji z mineralnimi gnojili.
- Na območju naj se ne uporablja herbicidov in pesticidov.
- Če investitor oz. izvajalec odkrije potencialno naravno vrednoto (jamo, brezno, rov), naj o
najdbi čim prej obvesti pristojno območno enoto Zavoda RS za varstvo narave.
- Gradnja novih objektov naj se načrtuj e č im bližje obstoječim objektom in cesti.
- Obstoječe drevje na zemljišču naj se v čim večji meri ohrani in vključi v krajinsko zasnovo
območja. Pri izvedbi del naj se posamezna drevesa zaščiti pred poškodbami.
- Osnovne reliefne značilnosti območja je treba ohraniti, zato se večja poglabljanja terena in
nasutja zemljine ne izvajajo. Gradbene odpadke in odvečni izkopni material se deponira na
zato urejenem odlagališču.
- Ureditev površin naj se izvede brez škarp, teras, ograj in drugih objektov za premoščanje
višinskih razlik. Prehodi v okoliški teren naj bodo mehki in zatravljeni.
- Okolica objektov naj se ureja z zasaditvijo avtohtonega drevja - predvsem stare sadne sorte,
grmovnic ter zatravi z mešanico avtohtonih trav. Tujerodnih rastlinskih vrst naj se ne vnaša.
- Osvetljevanje okolice objektov se uredi tako, da je z ustreznimi tehničnimi rešitvami svetloba
prostorsko usmerjena proti tlom ter časovno omejena.
- Odpadne vode iz novozgrajenih objektov naj se odvajajo v vodotesne greznice ali
kanalizacijski sistem.
- Območja urejanja naj se ne ograjuje.
- Travnikov se ne gnoji z mineralnimi gnojili.
- Če investitor oz. izvajalec odkrije potencialno naravno vrednoto (jamo, brezno, rov), naj o
najdbi čim prej obvesti pristojno območno enoto Zavoda RS za varstvo narave.
- Gradnja novih objektov naj se načrtuje čim bližje obstoječ im objektom in cesti. Gradnja
novih objektov naj se načrtuje v odmiku od gozdnega roba vsaj za eno drevesno višino
odraslega drevesa.
- Krčitev gozda naj se ne izvaja.
- Gozdni rob se ustrezno vzdržuje.
- Propadla drevesa naj se nadomesti z zasaditvijo avtohtonih vrst.
- Obstoječe drevje na zemljišču naj se v čim večji meri ohrani in vključi v krajinsko zasnovo
območja. Pri izvedbi del naj se posamezna drevesa zaščiti pred poškodbami.
- Osnovne reliefne značilnosti območja je treba ohraniti, zato se večja poglabljanja terena in
nasutja zemljine ne izvajajo. Gradbene odpadke in odvečni izkopni material se deponira na
zato urejenem odlagališču.
- Ureditev površin naj se izvede brez škarp, teras, ograj in drugih objektov za premoščanje
višinskih razlik. Prehodi v okoliški teren naj bodo mehki in zatravljeni.
- Okolica objektov naj se ureja z zasaditvijo avtohtonega drevja- predvsem stare sadne sorte,
grmovnic ter zatravi z mešanico avtohtonih trav. Tujerodnih rastlinskih vrst naj se ne vnaša.
- Osvetljevanje okolice objektov se uredi tako, daje z ustreznimi tehničnimi rešitvami svetloba
prostorsko usmerjena proti tlom ter časovno omejena.
- Odpadne vode iz novozgrajenih objektov naj se odvajajo v vodotesne greznice ali
kanalizacijski s istem.
- Območja urejanja naj se ne ograjuje.
- Travnikov se ne gnoji z mineralnimi gnojili.
- Na območju naj se ne uporablja herbicidov in pesticidov.
- Če investitor oz. izvajalec odkrije potencialno naravno vrednoto (jamo, brezno, rov), naj o
najdbi čim prej obvesti pristojno območno enoto Zavoda RS za varstvo narave.
- Na območju urejanja se izvajajo adaptacije oz. obnove obstoječih objektov ter urejanje
okolice. Okolica objektov naj se ureja z zasaditvijo avtohtonega drevja, grmovnic ter zatravi
z mešanico avtohtonih trav. Tujerodnih rastlinskih vrst naj se ne vnaša.
- Gradnja novih objektov (trajni in začasni) naj se izvaja le kot zapolnitev vrzeli znotraj
obstoječe poselitve, oz. kot nadomestna gradnja.
- V čim večji meri se ohranja posamezna drevesa in skupine dreves. Propadla drevesa naj se
nadomesti z zasaditvijo avtohtonih vrst, predvsem stare sadne sorte.
- Če investitor oz. izvajalec odkrije potencialno naravno vrednoto (jamo, brezno, rov), naj o
najdbi čim prej obvesti pristojno območno enoto Zavoda RS za varstvo narave.
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- Na območju urejanja se izvajajo adaptacije oz. obnove obstoječih objektov ter urejanje
okolice. Okolica objektov naj se ureja z zasaditvijo avtohtonega drevja, grmovnic ter zatravi
z mešanico avtohtonih trav. Tujerodnih rastlinskih vrst naj se ne vnaša.
- Gradnja novih objektov (trajni in začasni) naj se izvaja le kot zapolnitev vrzeli znotraj
obstoječe poselitve, oz. kot nadomestna gradnja.
- V čim večji meri se ohranja travnate površine, posamezna drevesa in skupine dreves.
Propadla drevesa naj se nadomesti z zasaditvijo avtohtonih vrst, predvsem stare sadne
sorte.
- Če investitor oz. izvajalec odkrije potencialno naravno vrednoto (jamo, brezno, rov), naj o
najdbi čim prej obvesti pristojno območno enoto Zavoda RS za varstvo narave.
- Upoštevajo se usmeritve navedene k EUP KA2-A.
- Življenjske razmere na rastišču lipe ob cerkvi 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 tako, da se omogoči zadostno zračnost in vodoprepustnost
tal nad koreninskim sistemom.
- Na rastišče se praviloma ne postavlja objektov ali naprav. V primeru, da drugih prostorskih
možnosti ni, se manjše objekte, kot so odri, kioski, spominska obeležja, vodnjaki, svetilke,
klopi in podobno, postavlja v primerni oddaljenosti na način, da se ekološke razmere na
rastišču ne spremenijo ter da je njena vidna podoba čim manj spremenjena.
- Vej, debel, drevesne skorje in korenin se ne lomi, seka, obsekava ali drugače poškoduje,
razen če gre za sanacijske ukrepe na drevesu.
- Na deblo, korenine in veje dreves se ne obeša, pritrjuje ali postavlja tujih teles, kot so
plakati, obvestila, svetilke, nosilci žičnih vodov, table, omarice, antene in podobno.
- Pred morebitno načrtovano obnovo cerkve sv. Štefana, kjer je bila ugotovljena populacija
zavarovane vrste netopirjev mali podkovnjak (Rhinolophus hipposideros), se pri izvedbi del
in ureditvi okolice upošteva pogoje za njihovo ohranitev, ki jih v mnenju poda Zavoda RS za
varstvo narave, OE Celje.

45. člen
(varovanje krajine)
(1) Ohranjati je potrebno obstoječa prostorskega
razmerja med kmetijskim, poselitvenim, gozdnim
in vodnatim prostorom in zagotoviti:
- ohranjanje posebno vrednih krajinskih
območij in prvin prepoznavnosti krajine,
- ohranjanje prvobitnih, težje dostopnih
predelov,
- ohranjanje vidnosti posameznih znamenj v
prostoru,
- ohranjanje posebnih reliefnih oblik,
- ohranjanje oblike dolin kot posebne
krajinske in morfološke enote,
- tehnološka prilagoditev in sprememba
parcelacije naj poteka v logičnih vzorcih, ki
morajo prevzemati razmerja v zgradbi
sedanje kulturne krajine,
- v čim večji meri se ohranjajo obmejki,
živice, osamela drevesa ter ostanki
nižinskega gozda,
- pri umeščanju enostavnih, manj zahtevnih
in zahtevnih objektov, namenjenih kmetijski
rabi, je treba upoštevati smernice za varstvo
kulturne dediščine,
- pri sanaciji nelegalnih kopov mineralnih
surovin naj se končno oblikovanje reliefa
prilagodi okoliškemu terenu.
(2) Na posameznih krajinskih območjih in delih
kakovostne kulturne krajine, ki so v grafiki

izvedbenega dela OPN posebej označeni, so
dovoljene le gradnje, ki so za osnovno rabo
območja potrebne oz. z njo povezane.
Skladnost gradnje z merili kakovosti posamezne
kulturne krajine je določena z merili gradnje po
posameznih EUP in podobmočjih EUP KGV. V
fazi gradnje se pri vseh posegih izvaja sprotna
sanacija v skladu z usmeritvami.
(3) Na robovih območij površinskih kopov
mineralnih surovin naj se ohranja oz. vzpostavi
pas vegetacije, ki služi kot vizualna zaščitna
bariera, ki zmanjšuje vidno izpostavljenost teh
območij.
(4) Pri posegih v odprto krajino se obstoječo
drevnino (živice, zaplate gozdov, skupine
dreves, posamezna drevesa) ohranja in
vključuje v predvidene programske dejavnosti v
največji možni meri. Ohranja se drevesna oz.
grmovna zarast znotraj kmetijskih zemljišč in ob
vodotokih.
(5) Pri umeščanju daljnovodov in drugih linijskih
infrastrukturnih objektov je potrebno z
ustreznimi ureditvami zagotoviti, da nadzemni
deli objektov in naprav ne bodo degradirali
najpomembnejših vedut, tekstur v prostoru
kulturne krajine ter oblikovanih dominant (npr.
cerkve). Tovrstni stolpni objekti (npr. drogovi)
naj bodo v krajini v največji možni meri
nevtralizirani – npr. z izčiščeno formo, z
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nerefleksnimi površinami in v svetlo kovinsko
sivi barvi.

izvedbeni pogoji, določeni z varstvenim režimom
v aktu o določitvi varstvenih območij dediščine.

3.1.4.3 – Varovanje ustvarjenih kvalitet prostora

(4) Pri načrtovanju gradenj in prostorskih
ureditev na območjih varstva kulturne dediščine
in njihovih vplivnih območjih je potrebno,
skladno z Zakonom o varstvu kulturne dediščine
(ZVKD-1, UL RS, št. 16/08, 123/08), za posege
na kulturnem spomeniku ali njegovem vplivnem
območju oziroma na varovanem območju
pridobiti
kulturnovarstvene
pogoje
in
kulturnovarstveno soglasje pristojne enote
ZVKDS. Na območjih dediščinske kulturne
krajine se varuje:
- krajinsko zgradbo – naravne (doline, robovi,
strmine, morfologija) in kulturne prvine
(središčna lega naselja in poti, dominante,
znamenja),
- ekološke
procese
sonaravnega
gospodarjenja v kulturni krajini (npr. prost
pretok vode, poplavnost – razpoložljiva
območja za razliv),
- tipologijo krajinskih prvin (krajinski vzorec, ki
ga tvorijo trakasta parcelna struktura,
izmenjava kmetijskih kultur, obmejki, ostrvi),
- način povezave enot naselbinske dediščine
z odprtim prostorom – robovi naselij s
sadovnjaki in seniki,
- kvalitetne
poglede
na
prostorske
dominante.

46. člen
(splošni pogoji varovanja kulturne dediščine)
(1) V občini je kulturna dediščina zavarovana z
občinskimi akti:
- Odlok o razglasitvi cerkve Matere Božje v
Dragi za kulturni spomenik lokalnega
pomena (Uradni vestnik Zasavja, št.
5/2006-13),
- Odlok o razglasitvi cerkve sv. Jakoba na
Dolu pri Hrastniku za kulturni spomenik
lokalnega pomena (Uradni vestnik Zasavja,
št. 5/2006-14),
- Odlok o razglasitvi cerkve sv. Jurija v Gorah
nad Turjem za kulturni spomenik lokalnega
pomena (Uradni vestnik Zasavja, št.
5/2006-12),
- Odlok o razglasitvi cerkve sv. Nikolaja v
Podkraju pri Hrastniku za kulturni spomenik
lokalnega pomena (Uradni vestnik Zasavja,
št. 5/2006-15),
- Odlok o razglasitvi cerkve sv. Štefana v
Turju za kulturni spomenik lokalnega
pomena (Uradni vestnik Zasavja, št.
5/2006-16),
- Odlok o razglasitvi kamnitega stebrnega
znamenja v naselju Brdce za kulturni
spomenik lokalnega pomena (Uradni
vestnik Zasavja, št. 5/2006-18),
- Odlok o razglasitvi Mlakarjevega stanovanja
za kulturni spomenik lokalnega pomena
(Uradni vestnik Zasavja, št. 5/2006-19),
- Odlok o razglasitvi Vile de Seppi, Grajska
pot 10 Hrastnik za kulturni spomenik
lokalnega pomena (Uradni vestnik Zasavja,
št. 5/2006-17, 7/2006-20),
- Odločba: Gostilna Podkraj 67 je kulturni
spomenik (odločba, št. 304/1-80-PB).
(2) Območja varovana po predpisih s področja
varstva kulturne dediščine so prikazana v
prikazu stanja prostora, ki je priloga k temu aktu
(upoštevan je ažuriran seznam enot kulturne
dediščine v Občini Hrastnik – oktober 2012).
(3) Za varstvena območja dediščine veljajo
merila in pogoji, kot jih opredeljuje varstveni
režim akta o določitvi varstvenih območij
dediščine. V primeru neskladja določb tega
odloka z varstvenimi režimi, ki veljajo za
varstvena območja dediščine, veljajo prostorski

(5) Na območjih, varovanih po predpisih o
varstvu kulturne dediščine, veljajo pri gradnji in
drugih posegih v prostor prostorski izvedbeni
pogoji glede celostnega ohranjanja kulturne
dediščine. Objekte in območja kulturne
dediščine
je
potrebno
varovati
pred
poškodovanjem ali uničenjem tudi med gradnjo.
Na objektih in območjih kulturne dediščine so
dovoljeni posegi v prostor in prostorske ureditve,
ki prispevajo k trajni ohranitvi dediščine ali
zvišanju njene vrednosti. Dediščino varujejo in
ohranjajo na mestu samem (in situ).
(6) Za poseg v objekt ali območje varovano po
predpisih o varstvu kulturne dediščine se štejejo
vsa dela, dejavnosti in ravnanja , ki kakor koli
spreminjajo videz, strukturo, notranja razmerja
in uporabo dediščine ali ki dediščino uničujejo,
razgrajujejo ali spreminjajo njeno lokacijo.
(7) Ne glede na ostale določbe tega odloka
velja, da so na območjih, varovanih s predpisi s
področja varstva kulturne dediščine, dopustni
vzdrževanje
obstoječih
objektov
in
rekonstrukcije zakonito zgrajenih objektov.
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(8) Gradnje novih objektov, dozidave objektov,
nadzidave objektov in drugi dopustni posegi,
določeni s tem odlokom, so na območjih
varovanih s predpisi s področja varstva kulturne
dediščine dopustni le izjemoma, kadar ni
mogoče zagotoviti primernejše lokacije ali v
primeru dozidave in nadzidave ni možno najti
druge rešitve, pri čemer gradnja ali poseg ne
sme spreminjati lastnosti, zaradi katerih je
območje pridobilo status območja varovanega s
predpisi s področja varstva kulturne dediščine in
je ta gradnja ali poseg skladen s prostorskimi
izvedbenimi pogoji, ki velja za ta objekt ali
območje. Odstranitve objektov ali delov objekta
varovanih s predpisi s področja varstva kulturne
dediščine niso dopustne, razen pod pogoji, kot
jih določajo predpisi s področja varstva kulturne
dediščine. Novogradnja objekta na mestu prej
odstranjenega objekta ali dela objekta kulturne
dediščine mora glede velikosti in drugih
urbanističnih elementov upoštevati usmeritve,
kot jih določi pristojna javna služba ali so
določeni v soglasju za raziskavo in odstranitev
dediščine.
(9) Za registrirano kulturno dediščino velja, da
posegi v prostor ali načini izvajanja dejavnosti,
ki bi prizadeli varovane vrednote ter
prepoznavne
značilnosti
in
vrednostno
materialno substanco, niso dopustni. Za
posamezne
enote
registrirane
kulturne
dediščine veljajo dodatno še prostorski
izvedbeni pogoji, kot jih opredeljujejo varstveni
režimi za posamezne tipe dediščine.
(10) Pri načrtovanju objekta in zunanje ureditve
v neposredni bližini enot kulturne dediščine na
vplivnem območju enote je potrebno upoštevati
krajinsko in arhitekturno tipologijo in morfologijo
ter estetski vidik, prostorske prvine in razmerja,
ter preprečevati posege, s katerimi bi se
utegnile spremeniti lastnosti, vsebina, oblike in
vrednost kulturne dediščine. Na površinah
evidentiranih potencialnih arheoloških najdišč, ki
še niso bila arheološko pregledana, je treba
ravnati skladno s predpisi varstva kulturne
dediščine.
47. člen
(prostorski izvedbeni pogoji celostnega
ohranjanja posameznih vrst kulturne dediščine)
Stavbna dediščina
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(1) Za registrirano stavbno dediščino velja
varstveni režim, da se pri posegih ohranjajo
varovane vrednote, kot so:
- tlorisna in višinska zasnova (gabariti),
- gradivo
(gradbeni
materiali)
in
konstrukcijska zasnova,
- oblikovanost zunanjščine (členitev objekta
in fasad, oblika in naklon strešin, kritina,
stavbno pohištvo, barve fasad, fasadni
detajli),
- funkcionalna zasnova notranjosti objektov in
pripadajočega zunanjega prostora,
- komunikacijska in infrastrukturna navezava
na okolico,
- pojavnost in vedute (predvsem pri
prostorsko izpostavljenih objektih – cerkvah,
gradovih, znamenjih itd.),
- celovitost dediščine v prostoru (prilagoditev
posegov v okolici značilnostim stavbne
dediščine),
- zemeljske plasti z morebitnimi arheološkimi
ostalinami.
(2) Varuje se primarna masa (oziroma materiali),
primarni tlorisni in višinski gabariti in
konstrukcijska zasnova. Varuje se primarna
podoba zunanjosti stavb, in sicer arhitekturna
členitev, naklon in oblika strešin, kritina, stavbno
pohištvo, arhitekturne poslikave in freske, reliefi,
originalni materiali, barve, detajli itd.
(3) Stekleno-betonski in stiroporni nadomestki
arhitekturnega okrasja ne morejo biti del
stavbne dediščine. Na fasadah ni dovoljeno
pritrjevanje infrastrukturnih in komunalnih
napeljav ter naprav (v kolikor ni možno drugače,
jih je potrebno locirati na sekundarne fasade ter
oblikovno vklopiti v objekt).
(4) Varuje se prvotni (osnovni) tlorisni koncept
notranjosti, predvsem primarna dispozicija
komunikacij in funkcionalna zasnova.
(5) Varuje se objektu pripadajoča dvoriščnovrtna parcela z niveleto in funkcijo površin ter
lega, namembnost in oblikovanje pripadajočih
sekundarnih objektov.
(6) Nivo poti in cest ob objektih dediščine, ki je
primarno nižji od praga vhoda, se mora ohranjati
oziroma ponovno vzpostaviti.
(7) V okolici objekta niso dovoljeni posegi, ki bi
zmanjševali prostorsko kvaliteto ali funkcionalno
integriteto varovane stavbne dediščine.
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(8) V stavbno dediščino se lahko posega z
vzdrževalnimi, sanacijskimi in obnovitvenimi deli
(delna ali celovita prenova).
Naselbinska dediščina
(9) Za registrirano naselbinsko dediščino velja
varstveni režim, da se pri posegih ohranjajo
varovane vrednote, kot so:
- naselbinska
zasnova
(parcelacija,
komunikacijska mreža, razporeditev odprtih
prostorov),
- odnosi med posameznimi stavbami ter
odnos med stavbami in odprtim prostorom
(lega, gostota objektov, razmerje med
pozidanim in nepozidanim prostorom,
gradbene linije, značilne funkcionalne
celote),
- prostorsko pomembnejše naravne prvine
znotraj naselja (drevesa, vodotoki itd.),
- prepoznavna lega v prostoru oziroma krajini
(glede na reliefne značilnosti, poti itd.),
- naravne in druge meje rasti ter robovi
naselja,
- podoba naselja v prostoru (stavbne mase,
gabariti, oblike strešin, kritina),
- odnosi med naseljem in okolico (vedute na
naselje in pogledi iz njega),
- stavbno tkivo (prevladujoč stavbni tip, javna
oprema, ulične fasade itd.),
- zemeljske plasti z morebitnimi arheološkimi
ostalinami.
Kulturna krajina
(10) Za območja kulturne krajine velja varstveni
režim, da se pri posegih ohranjajo varovane
vrednote, kot so:
- krajinska
zgradba
in
prepoznavna
prostorska podoba (naravne in kulturne
prvine),
- odprti prostor pred nadaljnjo širitvijo naselij,
- sonaravno gospodarjenje v kulturni krajini
(tradicionalna raba zemljišč),
- tipologija krajinskih prvin in tradicionalnega
stavbarstva,
- odnos med krajinsko zgradbo oziroma
prostorsko podobo in stavbno oziroma
naselbinsko dediščino.
Memorialna dediščina
(11) Za registrirano memorialno dediščino velja
varstveni režim, da se pri posegih ohranjajo
varovane vrednote, kot so:
- avtentična lokacija prizorišč zgodovinskih
dogodkov,
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- preoblikovanost reliefa zaradi zgodovinskih
dogajanj, morebitne grajene strukture, vsa
gradiva in konstrukcije,
- zemeljske plasti z morebitnimi ostalinami,
- memorialna plastika, likovna oprema in vsi
pomniki.
Sakralna dediščina
(12) Na sakralnih objektih so dopustni samo
posegi, ki se nanašajo na sakralno dejavnost.
Pozidava drugih objektov ni dopustna.
Arheološka dediščina
(13) Na območja registriranih arheoloških
najdišč ni dovoljeno posegati na način, ki bi
lahko poškodoval arheološke ostaline ali
spremenil njihovo vsebinski in prostorski
kontekst. Brez predhodnega soglasja pristojne
javne službe za varstvo kulturne dediščine je
prepovedano predvsem:
- odkopavati in zasipavati teren, globoko
orati, rigolati, meliorirati kmetijska zemljišča,
graditi
gozdne
vlake,
dopustno je
namakanje kmetijskih površin,
- poglabljati dna vodotokov ter jezer,
- gospodarsko izkoriščati rudnine oziroma
kamnine in
- postavljati ali graditi trajne ali začasne
objekte, vključno z nadzemno in podzemno
infrastrukturo ter nosilci reklam ali drugih
oznak, razen kadar so ti nujni za učinkovito
ohranjanje in prezentacijo arheološkega
najdišča.
(14) V posamezna registrirana arheološka
najdišča so izjemoma dovoljeni posegi kot jih
omogočajo ostale določbe prostorskega akta ob
izpolnitvi naslednjih pogojev:
- če ni možno najti drugih rešitev in
- če se na podlagi rezultatov opravljenih
predhodnih arheoloških raziskav izkaže, da
je zemljišče možno sprostiti za gradnjo.
(15) Pri posegih večjih razsežnosti (območja
izvedbenih prostorskih načrtov oz. območja, ki
predstavljajo območja poselitve), ki so v celoti,
delno ali v neposredni bližini registriranega
arheološkega najdišča, zagotoviti arheološki
pregled na celotnem območju predvidenega
posega in ne le na območju do sedaj
prepoznane arheološke dediščine. Na vedutno
izpostavljene
enote
arheološke
kulturne
dediščine se ohranja poglede iz okolice.
(16) Na območjih, ki še niso bila predhodno
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arheološko raziskana in ocena arheološkega
potenciala zemljišča še ni znana, je priporočljiva
izvedba predhodnih arheoloških raziskav pred
gradnjo. Zaradi varstva nepremične arheološke
kulturne dediščine – (tako za evidentirano kot
potencialno arheološko dediščino) – naj bodo
posegi v zemeljske plasti zmanjšani na
minimum. Če se med arheološkimi raziskavami
ali med izvedbo del odkrijejo arheološke
ostaline, se načrtovani posegi območju
arheološke dediščine v največji možni meri
izognejo oziroma se rešitve skladno z
varstvenim režimom prilagodijo tako, da
dediščina ne bo ogrožena – gradbeni posegi se
prilagodijo v tolikšni meri, da se arheološke
ostaline ohranijo na mestu odkritja (in situ) v
največji možni meri.
(17) Ne glede na določila tega odloka je
potrebno v primeru odkritja nove kulturne
dediščine o tem obvestiti strokovne službe. Ob
vseh posegih v zemeljske plasti velja tudi
splošni
arheološki
varstveni
režim,
ki
najditelja/lastnika
zemljišča/investitorja/odgovornega vodjo del ob
odkritju arheološke ostaline zavezuje, da najdbo
zavaruje nepoškodovano na mestu odkritja in o
najdbi takoj obvesti pristojno enoto ZVKDS.
(18) Zaradi varstva arheoloških ostalin je
potrebno pristojni osebi ZVKDS omogočiti
dostop do zemljišč, kjer se bodo izvajala
zemeljska dela in opravljanje strokovnega
nadzora nad posegi.
(19) Za izvedbo predhodne arheološke
raziskave na območju kulturnega spomenika,
registriranega arheološkega najdišča, stavbne
dediščine ali naselbinske dediščine je treba
pridobiti soglasje za raziskavo in odstranitev
arheološke ostaline, ki ga izda minister,
pristojen za področje varstva kulturne dediščine.
Pred pridobitvijo soglasja za raziskavo in
odstranitev arheološke ostaline je pri pristojni
območni enoti Zavoda za varstvo kulturne
dediščine Slovenije potrebno pridobiti podatke o
potrebnih predhodnih arheoloških raziskavah –
obseg in čas predhodnih arheoloških raziskav
določi pristojna javna služba.
(20) V primeru odkritja arheoloških ostalin, ki jim
grozi nevarnost poškodovanja ali uničenja,
lahko ZVKDS to zemljišče z izdajo odločbe
določi za arheološko najdišče, dokler se ne
opravijo raziskave arheoloških ostalin oziroma
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se omeji ali prepove gospodarska in druga raba
zemljišča, ki ogroža obstoj arheološke ostaline.
Vplivna območja kulturne dediščine
(21) Pri posegih na vplivnih območjih kulturne
dediščine velja varstveni režim, da se ohranjajo
varovane vrednote, kot so prostorska integriteta,
pričevalnost, vedute in dominantnost dediščine.
Prepovedane so ureditve in posegi, ki bi utegnili
imeti negativne posledice na lastnosti, pomen ali
materialno substanco kulturne dediščine.
Dopustne so ureditve, ki spodbujajo razvoj in
ponovno uporabo kulturne dediščine. Vplivna
območja so območja varstva, v katerih je ob
posegih potrebno upoštevati sledeče usmeritve:
- ohranjati značilno naselbinsko, krajinsko in
arhitekturno tipologijo in morfologijo,
- ohranjati kvalitetne poglede na prostorske
dominante,
- ohranjati večja in pomembnejša drevesa ob
znamenjih in sredi kmetijskih površin,
- ob kulturni dediščini upoštevati tudi druge
kakovostne starejše grajene ali kako
drugače ustvarjene prostorske prvine,
- usmerjati izvajanje dejavnosti tako, da
ustvarjajo ali ohranjajo kvalitetna razmerja
in strukture v krajini ter predstavljajo
prostorsko ter časovno kontinuiteto,
- pospeševati
izvajanje
dejavnosti,
ki
pripomorejo k ohranitvi vrednot kulturne
krajine ter omejevati ali preprečevati tiste, ki
jih načenjajo,
- usmerjati dejavnost v vplivnem območju
tako, da ne povzročijo degradacije ali
uničenja površinskih vodotokov,
- preprečiti spremembe vodnega režima na
pretežno naravno ohranjenih vodotokih,
- pred
pridobitvijo
kulturno-varstvenih
pogojev, ni dopustno spreminjati nivelete
(kote in oblike) terena.
Presoja vplivov na okolje
(22) Na območjih, za katera je predpisana
presoja vplivov na okolje (Uredba o vrstah
posegov v okolje, za katere je treba izvesti
presojo vplivov na okolje, Ur.l. RS, št. 78/06,
72/07 in 32/09), je potrebno opraviti predhodne
arheološke
raziskave
v
okviru
ocene
arheološkega potenciala, ki so namenjene
pridobivanju informacij o ranljivosti oziroma
primernosti prostora z vidika varstva arheološke
dediščine. Če za taka območja ni možna
presoja vplivov na okolje, ker predhodne
arheološke raziskave izven območij registriranih
arheoloških najdišč niso še opravljene, se
takšno območje ureja z OPPN, predhodne
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raziskave in presoja vplivov na okolje pa se
opravijo pred pripravo OPPN.
Območja druge dediščine
(23) Za območja druge dediščine velja varstveni
režim, da se pri posegih ohranjajo varovane
vrednote kot so materialna substanca, ki je še
ohranjena, lokacija in prostorska pojavnost,
vsebinski in prostorski odnos med dediščino in
okolico.
48. člen
(varstvo vojnih grobišč)
(1) Na območjih vojnih grobišč (grobišče,
grobnica, kostnica, posamični grobovi) niso
dovoljeni nikakršni posegi, ki bi spreminjali
zatečeno stanje. Za posege na območjih vojnih
in prikritih vojnih grobišč je treba pridobiti pogoje
in soglasje pristojnega organa za varovanje teh
grobišč.
(2) Na lokacijah vojnih grobišč je potrebno
zagotavljati varstvo v skladu z določili 24. do 30.
člena Zakona o vojnih grobiščih ter Pravilnik o
pokopališkem redu na vojnih grobiščih. V občini
Hrastnik je evidentiranih 9 lokacij prikritih vojnih
grobišč in sicer na območjih k.o.: Podkraj –
grobišče pri bencinskem servisu, Dol pri
Hrastniku – grobišče na pokopališču, Podkraj –
Grobišče pri Brodarskem društvu, Marno –
grobišče Krištandol, Marno – grobišče Zgornje
Marno, Dol pri Hrastniku – grobišče Stari
Hrastnik, Hrastnik – grobišče Senicatov graben,
Podkraj – grobišče pri mostu čez Savo, Kal –
grobišče Rajska dolina.
3.1.4.4 – Varovanje okolja in zdravja ljudi, živali
in rastlin
49. člen
(splošni pogoji varovanja okolja in zdravja ljudi,
živali in rastlin)
(1) Prostorske ureditve in gradnja objektov ne
smejo povzročati motenj in trajnih vplivov, ki
presegajo meje, določene v predpisih s področja
varovanja okolja in varovanja zdravja ljudi in
živali. V primeru širitve posamezne dejavnosti, ki
bi povzročila prekomerne vplive na okolje, je
potrebno predhodno ali sočasno z gradnjo
zagotoviti sanacijo vplivov v mejah, skladnih s
predpisi. Za posege, kjer je možnost in
nevarnost večjega vpliva na okolje ali emisije
nevarnih snovi v okolje, je potrebno izvesti
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presojo vplivov na okolje in pridobiti
okoljevarstveno dovoljenje pristojnega organa.
O tem, ali je za konkreten poseg v prostor
presoja vplivov na okolje potrebna, presodi
pristojni organ s področja varstva okolja ob
predložitvi projektnih pogojev zanj.
(2) Industrijske proizvodne dejavnosti se
usmerja v obstoječe in načrtovane gospodarske
cone, s čimer se ustvarjajo prostorske enote z
jasno namembnostjo v katerih so obvladovani
vsi vplivi dejavnosti na okolje.
(3) Območja površinskih kopov morajo
praviloma biti ograjena (žična ograja, nasip).
Dostopne poti do površinskega kopa je potrebno
zagraditi z ustrezno zapornico, poleg tega je
potrebno postaviti opozorilne table s trajnimi
napisi prepovedi pristopa nepoklicanim in
opozorilo o nevarnosti padca v globino.
(4) Gradnja stavb je dopustna samo na
območjih poselitve, ki je opremljeno z javno
kanalizacijo
z
zagotovljenim
čiščenjem
komunalne odpadne vode. Na območjih
poselitve, ki ni komunalno opremljeno v skladu
predpisom o odvajanju in čiščenju komunalne in
padavinske odpadne vode je gradnja stavb
dopustna, če je odvajanje in čiščenje komunalne
odpadne vode iz stavb zagotovljena v skladu s
tem oziroma z drugimi zakonskimi predpisi.
(5) Na območju veljavnosti OPN je potrebno
večini prebivalstva zagotoviti ustrezno oskrbo s
kakovostno pitno vodo.
(6) Za oskrbo prebivalstva z zdravo,
kakovostno, lokalno pridelano hrano je treba
zagotoviti varovanje tal ter ohranjanje kmetijskih
zemljišč.
(7) Z odpadki, ki bodo nastali pri gradbenih delih
zaradi gradnje, rekonstrukcije, adaptacije,
obnove ali odstranitve objektov je potrebno
ravnati v skladu s predpisom o ravnanju z
odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih in
ostalo veljavno zakonodajo s področja
odpadkov. Gradbene materiale in druge
odpadke, ki bodo nastali med rušenjem
obstoječih objektov, je potrebno odlagati v
skladu s predpisi s področja ravnanja z odpadki.
Pri izvajanju posameznih posegov je potrebno
zagotoviti, da odvečni zemeljski in gradbeni
materiali ter drugi odpadki ne bodo odloženi
izven meja predvidenega posega. Vse odpadke,
ki nastanejo pri vzdrževanju strojev (odpadna
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olja, naoljene krpe), ter druge nevarne odpadke
je treba zbirati in oddati pooblaščeni organizaciji
za ravnanje s tovrstnimi odpadki. Pri ravnanju z
azbestnimi odpadki se upoštevajo določila
predpisa o ravnanju z odpadki, ki vsebujejo
azbest.
(8) Ločeno zbiranje in odvoz komunalnih
odpadkov se zagotovi v skladu z občinskimi
predpisi o ravnanju z odpadki v občini Hrastnik.
Imetnik mora odpadke do oddaje ali prepustitve
v nadaljnje ravnanje skladiščiti ločeno in z njimi
ravnati tako, da jih je mogoče obdelati.
Prepovedano je med seboj mešati različne vrste
nevarnih odpadkov ali nevarne odpadke z
nenevarnimi odpadki, snovmi ali predmeti.
Nevarni odpadki se do njihove predaje
pooblaščenemu podjetju ali do odvoza na
odlagališče nevarnih odpadkov skladiščijo v ta
namen zgrajenih in ustrezno varovanih
skladiščih na območju, kjer so nastali. Pošiljko
odpadkov, ki jo imetnik oz. proizvajalec
odpadkov oddaja v nadaljnje ravnanje
pooblaščenemu zbiralcu, predelovalcu ali
odstranjevalcu odpadkov, mora spremljati
evidenčni list. Evidenčne liste naj se hrani za
obdobje 5 let oziroma skladno s predpisi o
ravnanju z odpadki.
(9) Vsa ugotovljena divja odlagališča odpadkov
je potrebno odstraniti in zemljišče po odstranitvi
sanirati z vzpostavitvijo prvotne rabe. Odpadki
se predajo v nadaljnjo obdelavo in odložitev
pristojnemu izvajalcu gospodarske javne službe
ravnanja z odpadki.
(10) Pri načrtovanju gradnje novih stanovanjskih
stavb je potrebno zagotavljati normativa
najmanjše
dopustne
insolacije
bivalnih
prostorov, in sicer: 1 ura ob zimskem solsticiju, 3
ure ob ekvinokcijih in 5 ur ob letnem solsticiju.
Pri načrtovanju gradnje drugih stavb je potrebno
zagotavljati, da se pod zgoraj navedeno raven
ne bodo poslabšali pogoji osončenja sosednjih
stanovanjskih stavb. Glede zahtev za dnevno
osvetlitev bivalnih prostorov je potrebno
upoštevati določila predpisov o minimalnih
tehničnih zahtevah za graditev stanovanj in
stanovanjskih
stavb.
Pri
načrtovanju
stanovanjskih objektov naj se zagotavlja vpad
naravne svetlobe z razdaljami med stavbami,
tako da se zagotavlja potreben optimalen 45
stopinjski kot in minimalen 24 stopinjski kot
osončenja za bivanje občutljivih prostorov.

(11) Stanje okolja pri izvajanju plana občina
Hrastnik spremlja s kazalci in ugotavlja vplive
izvedbe plana na zdravje ljudi. Kazalci za
spremljanje stanja okolja pri izvajanju plana po
posameznih segmentih okolja in način
spremljanja, so določeni v okoljskem poročilu, ki
je sestavni del tega plana.
50. člen
(varstvo zraka)
(1) Pri načrtovanju in gradnji objektov je treba
upoštevati državne predpise s področja varstva
zraka in predpis občine Hrastnik s področja
varstva zraka (Odlok o načrtu za kakovost zraka
na območju Zasavja). Naprave in objekti pri
obratovanju in uporabi v naseljih ne smejo
povzročati prekomernega onesnaževanja zraka.
Za zmanjšanje onesnaževanja zraka, ki ga
povzroča promet, je treba za različna območja
poselitve načrtovati kratkoročne in dolgoročne
ukrepe. Z njimi se v občini načrtno spodbuja
oblike
integralnega
javnega
potniškega
cestnega prometa, racionalne oblike tovornega
prometa, boljši standard peščevih in kolesarskih
površin ter različne oblike umirjanja in izločanja
prometa na poselitvenih območjih.
(2) Lastnik oziroma upravljavec vira emisij v zrak
mora v skladu z zakonskimi zahtevami izvesti
meritve onesnaženosti zraka ter v primeru
preseganj mejnih vrednosti onesnaževal izvesti
ustrezno sanacijo.
(3) Pri graditvi in obnovi objektov na poselitvenih
območjih (na območjih stanovanj, centralnih
dejavnosti, proizvodnih dejavnosti in posebnih
območjih) se načrtujejo sistemi za ogrevanje ter
zaščita zunanjih površin stavb, ki zagotavljajo
učinkovito rabo energije in ne povečujejo
onesnaženosti zraka. Pri vseh novogradnjah in
obnovah objektov, razen tistih, ki se gradijo kot
enostavni oziroma nezahtevni, se morajo
upoštevati energetski standardi v zvezi z
energijo in ohranjanjem toplote, ki zmanjšujejo
rabo energije in onesnaženosti zraka v skladu s
veljavnimi predpisi. Pri tem pa je za objekte
kulturne dediščine zaradi njihove specifičnosti in
upoštevanja varstvenih režimov mogoče
predvideti tudi drugačne rešitve (npr. pri
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energetski sanaciji fasad, zamenjavi stavbnega
pohištva ipd.). Med izvajanjem gradnje je
potrebno redno čiščenje in po potrebi vlaženje
vozišč na javnih cestah, čiščenje tovornih vozil,
zavarovanje tovora pred raznašanjem vetra in
uporabljati tehnično brezhibno mehanizacijo.
(4) Spodbuja se uporabo obnovljivih virov
energije (uporaba lesne biomase, bioplina,
sončne energije in energije vetra za lastne
potrebe) in energetsko varčno gradnjo. Pri vseh
novogradnjah, razen enostavnih in nezahtevnih
objektov po Uredbi, se morajo upoštevati
energetski standardi v zvezi z energijo in
ohranjanjem toplote, ki zmanjšujejo rabo
energije in onesnaženosti zraka, v skladu z
veljavnimi predpisi. Pri graditvi in obnovi
objektov na stanovanjskih območjih (S),
območjih centralnih dejavnosti (CU, CD),
posebnih območjih namenjenih posebnim
dejavnostim, kot so območja za turizem (BT),
območjih za gospodarske cone (IG) in industrijo
(IP), se načrtujejo sistemi za ogrevanje ter
zaščita zunanjih površin stavb, ki zagotavljajo
učinkovito rabo energije in ne povečujejo
onesnaženosti zraka. Pri posodabljanju in
prestrukturiranju industrije se uvaja BAT
tehnologijo, ravno tako velja za nove proizvodne
obrate. Pri umeščanju novih dejavnosti v
gospodarsko območje se umešča predvsem
čisto industrijo oz. se vsako dejavnost in
predvidene emisije preuči z vidika kumulativnih
vplivov z obstoječimi dejavnostmi na območju.
(5) Za spremembo potovalnih navad v naseljih
je potrebno izvajati ukrepe spodbujanja
pešačenja, uporabe koles in javnega potniškega
prometa ter dvigovanje ekološke ozaveščenosti
prebivalcev. Kolesarske steze se poveže s
postajališči javnega potniškega prometa in
parkirnimi površinami za motorna vozila.
(6) Pri izkoriščanju mineralnih surovin se izvede
ustrezne ukrepe za zmanjševanje emisij v zrak
(zlasti prašenja): vlaženje površin ob suhem in
vetrovnem vremenu, v sušnem obdobju naj se
zagotovi zadostna količina vode in izvaja
škropljenje, prekrivanje materiala, ki je naložen
na tovorna vozila za transport, zajemanje prahu
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na mestu nastajanja pri strojnih napravah
separacije, itd.
(7) V primestnih naseljih in okoliških vaseh je
vzpostavljanje mikro sistemov za daljinsko
ogrevanje na lesno biomaso, ukrep, ki zaradi
nadomestitve obstoječih, v pretežni meri
zastarelih ogrevalnih naprav, pripomore k
izboljševanju kakovosti zunanjega zraka.
Identificirajo naj se območja, kjer je smiselna
izgradnja mikro sistema daljinskega ogrevanja
na lesno biomaso.
(8) Plinsko omrežje naj se ne širi na območja,
kjer je obstoječe in načrtovano daljinsko
ogrevanje določeno kot prednostni vir. Prav tako
naj se ne širi na območja, kjer so možnosti za
izgradnjo mikro sistemov za daljinsko ogrevanje
na lesno biomaso.
(9) Zastarele kurilne naprave za ogrevanje
gospodinjstev se pospešeno zamenjuje s
sodobnejšimi,
varnejšimi
in
varčnejšimi
(energetska učinkovitost novih kurilnih naprav
naj bo vsaj 90%). Prav tako se sledi ciljem za
povečanje deleža obnovljivih virov v energetski
bilanci na lokalni in regionalni ravni. Pospešuje
se uporaba lokalno dosegljive lesne biomase
primerne kakovosti oz. drugih primernih
obnovljivih virov energije, ki manj obremenjujejo
okolje kot premog. Daljinsko ogrevanje naj ima
prednost pred individualnimi načini ogrevanja.
Kjer to že obstaja se uveljavi kot prednostni
način ogrevanja. Spodbudi se energetsko
sanacijo stavb in uvajanje energetske izkaznice
stavb v občini.
(10) Za zmanjšanje obremenitev zraka nastalih
s prometom občina spodbuja trajnostne oblike
mobilnosti in vzpostavi prostorske pogoje zanje
(kolesarske steze in poti, površine za pešce,
ureditev obstoječih in postavitev novih
avtobusnih postajališč za javni potniški promet,
prostori za prkiranje koles, določitev in ureditev
con mirujočega in umirjenega prometa,
izboljšanje povezav pločnikov do avtobusnih
postajališč in ureditev varnih dostopov, ureditev
peš con, razbremenitev mestnega jedra, uvedba
taksi službe , parkirišča na železniški postaji ,
park&ride …). Občina po sprejemu plana
pripravi celovito prometno študijo z elementi
trajnostne mobilnosti.
(11) Pometanje in odsesavanje prahu s cestišč
naj se izvaja s stroji, ki so opremljeni za mokro
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pometanje ter vsesavanje smeti in prahu, ki se
dviga ob krtačenju cestne površine. Cestni prah
je potrebno spirati z vodo, gradbišča pa naj se
pred prašenjem obvezno moči. Cestišča je
potrebno obdelovati snovmi, ki vežejo cestni
prah v večje delce, ki zaradi velikosti ne
resuspendirajo.
(12) Izvajalci gospodarskih dejavnosti v okviru
BAT spodbujajo tehnologije, ki imajo najmanj
obremenitev zraka z delci PM10. Izvajalci
gospodarskih dejavnosti zagotavljajo transport
sipkega tovora v pokritih kamionih oz. cisternah
in izvajajo varen pretovor trdih snovi (pretežno v
zaprtih prostorih, odsesavanje, filtriranje,
uporaba
vetrobranov,
meglično
pršenje,
tesnjenje ipd.).

51. člen
(območja varstva pred hrupom)
(1) Pri določitvi stopnje varstva pred hrupom
(SVPH) se upošteva Uredbo o mejnih
vrednostih kazalcev hrupa v okolju (UL RS, št.
105/05, 34/08, 109/09, 62/10) tako, da so za
celoten prostor občine, glede na namensko rabo
prostora, z določili po posamezni EUP oziroma
tip GE določene meje območja posameznih
stopenj varstva pred hrupom.
(2) Območje I. SVPH v občini se določi za
območje, ki potrebuje povečano varstvo pred
hrupom, razen za površine na mirnem območju
na prostem, ki potrebujejo povečano varstvo
pred hrupom (I. območje varstva pred hrupom),
razen
površin
na
območjih
prometne
infrastrukture, na območju gozdov na površinah
za izvajanje gozdarskih dejavnosti, na območju
za potrebe obrambe in izvajanje nalog policije
ter na območju za potrebe varstva pred
naravnimi in drugimi nesrečami.
(3) Območje II. SVPH velja na območju
podrobnejše namenske rabe prostora, na
katerem ni dopusten noben poseg v okolje, ki je
moteč zaradi povzročanja hrupa, to je na
območju stanovanj – stanovanjske površine,
stanovanjske površine za posebne namene in
površine počitniških hiš, na območju centralnih
dejavnosti – površine za zdravstvo v neposredni
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okolici bolnišnic, zdravilišč in okrevališč ter na
posebnem območju – površine za turizem.
(4) Območja s III. SVPH se določi za površine
podrobnejše namenske rabe prostora, na
katerih je dopusten poseg v okolje, ki je manj
moteč zaradi povzročanja hrupa in sicer na
območju stanovanj – površine podeželskega
naselja, na območju centralnih dejavnosti –
osrednja območja centralnih dejavnosti in druga
območja centralnih dejavnosti, na posebnem
območju – športni centri, na območju vseh
zelenih površin, na površinah razpršene
poselitve in na območju voda – vse površine,
razen za površine vodne infrastrukture in za
površine na mirnem območju na prostem.
(5) IV. SVPH se določi na površinah podrobne
namenske rabe prostora, na katerih ni stavb z
varovanimi prostori in je dopusten poseg v
okolje, ki je lahko bolj moteč zaradi povzročanja
hrupa – na območju proizvodnih dejavnosti, na
posebnem območju – površine drugih območij,
na
območju
prometne,
komunikacijske,
energetske,in
okoljske
infrastrukture,
na
območju za potrebe obrambe in izvajanja nalog
policije v naseljih, na območju voda: površine
vodne infrastrukture, na območju mineralnih
surovin, na območju vseh površin kmetijskih in
gozdnih zemljišč, razen na mirnem območju na
prostem, na vseh površinah na območju za
potrebe obrambe, če hrup ne nastaja zaradi
izvajanja nalog pri obrambi države oziroma pri
opravljanju nalog varstva pred naravnimi in
drugimi nesrečami, na območju za potrebe
izvajanja policije, če hrup ne nastaja zaradi
izvajanja nalog policije in drugih varnostnih
nalog oziroma pri zagotavljanju javnega reda in
miru ter varnosti ob naravnih in drugih nesrečah
ter na vseh površinah na območju za potrebe
varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, če
hrup ne nastaja zaradi izvajanja nalog pri
obrambi države oziroma pri opravljanju nalog
varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.
(6) Na meji med območjem I. in IV. SVPH ter na
meji med območjem II. in IV. SVPH, ki obkroža
območje IV. SVPH, v širini z vodoravno
projekcijo 1000 m, na katerem veljajo pogoji III.
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SVPH, je širina območja s III. SVPH, ki obkroža
IV. območje varstva pred hrupom lahko manjša
od 1000 m, če zaradi naravnih ovir širjenja
hrupa ali ukrepov varstva pred hrupom ali zaradi
drugih razlogov na območju I. oziroma na II.
SVPH niso presežene mejne vrednosti kazalcev
hrupa, določene za to območje.
(7) Meja med III. in IV. SVPH na posameznem
območju poselitve se določi s tem aktom. Pri
tem je upoštevana podrobnejša namensko rabo
prostora v skladu z merili za uvrstitev v območja
varstva pred hrupom, kot jih določajo predpisi s
področja varstva pred hrupom.
(8) Mirno območje poselitve se lahko določi na
katerem koli II. območju varstva pred hrupom ali
na njegovem delu.
(9) V skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja
lahko minister pristojen za okolje posamezno
območje poselitve razvrsti v območje II. SVPH
ali v mirno območje poselitve, na podlagi
pobude občine, če iz priložene dokumentacije k
pobudi izhaja, da so izpolnjene zahteve varstva
pred hrupom za tako območje v skladu s
predpisi.
(10) V primerih, ko je v skladu s predpisi na
izpostavljenih mestih v bližini stanovanjskih
objektov zaradi gradnje potrebno postaviti
protihrupne ograje, se morajo zaslanjati
neposredne
poti
med
viri
hrupa
in
izpostavljenimi mesti. Pri posegih v obstoječe
objekte je potrebno načrtovati aktivno zaščito
pred hrupom, toplotnimi izgubami in vlago s
tehnični ter konstrukcijski ukrepi (zaščita oken,
fasad, tlakov ipd.).
(11) V območjih neposrednega stika območij s
IV. SVPH in območij s povečano SVPH je
potrebno z meritvami ugotoviti morebitno
prekoračitev mejnih vrednosti hrupa, kjer naj se
izvedejo ukrepi za zmanjšanje hrupa. S
tehnološkimi rešitvami in protihrupnimi barierami
je v takem primeru potrebno zmanjšati hrup pod
mejne vrednosti z aktivnimi ukrepi, ki vir hrupa
fizično
ločijo
od
varovanih
prostorov
(protihrupne
ograje,
zidovi,
sprememba
tehnologije, zaščita objektov)
ali drugi
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organizacijski ukrepi. Za izvedbo ukrepov je
pristojen povzročitelj hrupa.
(12) Pri gradnji vseh objektov, naprav in omrežij
gospodarske javne infrastrukture je potrebno
predvideti ustrezne ukrepe za omilitev hrupa in
tako zagotoviti zmanjšanje vplivov hrupa na
bivalno okolje ljudi. Pri urejanju gospodarskih
con naj se na obrobje umešča manj hrupne
dejavnosti.
(13) Hrup med gradnjo objektov je potrebno
zmanjšati z ustreznim načrtovanjem poteka
gradbenih posegov in uporabo manj hrupnih
delovnih strojev in transportnih vozil. Gradbena
dela naj ne potekajo v nočnem času.
52. člen
(varovanje pred elektromagnetnim sevanjem)
(1) Viri elektromagnetnega sevanja so
visokonapetostni
transformator,
razdelilna
transformatorska
postaja,
nadzemni
ali
podzemni vod za prenos električne energije,
odprt oddajni sistem za brezžično komunikacijo,
radijski ali televizijski oddajnik, radar ali druga
naprava ali objekt, katerega obratovanje
obremenjuje okolje. Za gradnjo teh objektov je
potrebno izdelati oceno vplivov na okolje in
pridobiti soglasje pristojne službe.
(2)
S
predpisom
o
varstvu
pred
elektromagnetnim sevanjem v naravnem in
življenjskem okolju so določene stopnje varstva
pred
sevanjem
(SVPS)
za
učinke
elektromagnetnega polja, ki jih povzročajo viri
sevanja.
(3) I. SVPS je določena za I. območje, ki
potrebuje povečano varstvo pred sevanjem. To
so: območje bolnišnic, zdravilišč, okrevališč ter
turističnih objektov, namenjenih bivanju in
rekreaciji, čisto stanovanjsko območje, območje
objektov
vzgojnovarstvenega
in
izobraževalnega programa ter programa
osnovnega zdravstva, območje igrišč ter javnih
parkov, javnih zelenih in rekreacijskih površin,
trgovsko-poslovno-stanovanjsko območje, ki je
hkrati namenjeno bivanju in obrtnim ter
podobnim proizvodnim dejavnostim, javno
središče, kjer se opravljajo upravne, trgovske,
storitvene ali gostinske dejavnosti ter tisti predeli
območja, namenjenega kmetijski dejavnosti, ki
so hkrati namenjeni bivanju.
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(4) II. SVPS velja za II. območje, kjer je
dopusten poseg v okolje, ki je zaradi sevanja
bolj moteč. To so: območje brez stanovanj,
namenjeno industrijski ali obrtni ali drugi
podobni proizvodni dejavnosti, transportni,
skladiščni ali servisni dejavnosti ter vsa druga
območja, ki niso določena kot I. območje
varstva pred sevanjem. II. SVPS, velja tudi na
površinah, ki so v I. območju namenjene
javnemu cestnemu ali železniškemu prometu.
(5)
Gradnja
novega
ali
rekonstrukcija
obstoječega objekta ali naprave, ki je vir
elektromagnetnega sevanja (transformatorske
postaje, nad/podzemni vodi za prenos električne
energije,
oddajni
sistem
za
brezžično
komunikacijo, radarski oddajniki, ipd.) ne sme
povzročati
večjih
obremenitev
z
elektromagnetnim sevanjem v bivalnem okolju,
kot jih določajo za to področje sprejeti predpisi.
(6) Znotraj varovalnega pasu objektov, ki so vir
EMS, kot to določa predpis o elektromagnetnem
sevanju v naravnem in življenjskem okolju ter
znotraj varovalnega pasu elektroenergetskih
omrežij, ki so določeni v predpisu o pogojih in
omejitvah gradenj, uporabe objektov ter
opravljanju dejavnosti v območju varovalnega
pasu EE omrežij, je dopustna osnovna
namenska raba za industrijske, transportne,
skladiščne ali druge proizvodne dejavnosti.
Namembnost za gradnjo stanovanj, športnih,
zdravstvenih, izobraževalnih in podobnih
objektov ni dopustna. Gradnje novih ter
dozidave in nadzidave obstoječih objektov. za
stalno ali občasno bivanje, stavb z varovanimi
prostori ter objektov, namenjenih trgovskim,
poslovnim, storitvenim, gostinskim, turističnim
dejavnostim, izobraževanju, otroškemu varstvu,
socialnemu varstvu, zdravstvu, kulturi, športu in
rekreaciji, na vplivnem območju virov EMS niso
dovoljene. Na varovalnih koridorjih obstoječih
vodov se dopustijo le rekonstrukcije obstoječih
objektov in investicijska vzdrževalna dela na njih
ter gradnja pomožnih objektov k obstoječim
objektom, kot so garaže, parkirišča, skladišča in
pomožni objekti v za lastne potrebe ter pomožni
kmetijsko
gozdarski
objekti.
Za
vse
rekonstrukcije obstoječih objektov ter za
postavitev pomožnih objektov za potrebe
dopustnih dejavnosti, ki posegajo na območje
elektroenergetskih koridorjev obstoječih oz.
predvidenih daljnovodov, je potrebno predložiti
dokazilo pooblaščene organizacije, da niso
prekoračene
mejne
vrednosti
elektromagnetnega sevanja, kot to določa

predpis o elektromagnetnem
naravnem in življenjskem okolju.
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(7) Objektov in naprav mobilne telefonije ni
dovoljeno graditi na območjih strnjene poselitve
v EUP z izključno ali pretežno namensko rabo
SS, SB, SK. Gradnja objektov in naprav mobilne
telefonije je dovoljena v EUP z namensko rabo
P, E, I, B, G, vendar v oddaljenosti najmanj 100
m od meje gradbene parcele, na kateri so
zgrajeni objekti za zdravstvo, izobraževanje,
znanost in raziskovanje, varstvo otrok in
starejših, športna in otroška igrišča ter
stanovanjske stavbe. Na površinah z namensko
rabo K so dopustne postavitve TK objektov
mobilne telefonije – npr. baznih postaj, ipd., ki
so uvrščeni v skupino 222 (po predpisih o
uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst
objektov in določitvi objektov državnega
pomena). Telekomunikacijski stolpi naj se
vzpostavljajo na vedutno neizpostavljenih
mestih, tako da bodo v krajini čim manj moteči.
(8) Pri postavitvi in graditvi objektov, ki
zahtevajo povečano varstvo pred sevanjem, to
je
stanovanjskih
objektov
in
objektov
namenjenih trgovskim, poslovnim, storitvenim
gostinskimi,
turističnim
dejavnostim,
izobraževanju, otroškemu varstvu, socialnemu
varstvu, zdravstvu, kulturi, športu in rekreaciji, je
potrebno zaradi varovanja zdravja ljudi pred
elektromagnetnim sevanjem zagotavljati odmike
kot jih določajo predpisi, ki urejajo varstvo pred
EMS (merjeno od osi voda, na vsako stran), na
višini 1 m od tal za prostozračne daljnovode 400
kV: 42 – 46 m;za daljnovode 220 kV: 18 – 24 m;
za daljnovode 110 kV: 11 – 14 m. Odmik pri
transformatorskih postajah v naseljih (630 kVA)
znaša 5 m od roba stavbe, pri večjih razdelilnih
transformatorskih postajah (RTP) od ograje ali
zunanje stene objekta - vira EMS (če je v
drugem objektu) pa je odmik enak kot pri
daljnovodu iste napetosti. Pri baznih postajah, ki
so vir EMS je odmik odvisen od tipa postaje in
znaša od 5 m do 24 m.
(9) Pri načrtovanju, gradnji ali rekonstrukciji vira
sevanja je potrebno izbrati tehnične rešitve in
upoštevati dognanja in rešitve, ki omogočajo
najnižjo tehnično dosegljivo obremenitev okolja
zaradi sevanja in zagotavljajo, da mejne
vrednosti
niso
presežene.
Povzročitelj
obremenitve okolja s sevanjem mora zagotoviti
ograditev bližnjega polja okrog vira sevanja, če
vira sevanja ni mogoče namestiti tako, da je
onemogočen dostop na območje čezmerne
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obremenitve okolja zaradi sevanja ali če
čezmerne obremenitve okolja zaradi sevanja na
tem območju kot posledice obratovanja ali
uporabe vira ni mogoče preprečiti z drugimi
ukrepi varstva pred sevanjem.
53. člen
(varstvo pred svetlobnim onesnaževanjem)
(1) Za razsvetljevanje cest in drugih javnih
površin naj se uporabljajo energetsko varčne
sijalke in svetila z zasenčenim osvetljevanjem v
nebo. Pri gradnji in rekonstrukciji javne
razsvetljave je potrebno načrtovati vgraditev
stikal za reguliranje polnočnega delovanja javne
razsvetljave na odjemnih mestih.
(2) Pri načrtovanju gradenj vseh vrst objektov in
drugih posegov v prostor je potrebno upoštevati
predpis, ki določa mejne vrednosti svetlobnega
onesnaževanja. Pri razsvetljavi cest in javnih
površin je potrebno upoštevati naslednje
predpisane ciljne vrednosti: letna poraba
elektrike vseh svetilk, ki so na območju
posamezne občine vgrajene v razsvetljavo
občinskih cest in razsvetljavo javnih površin, ki
jih občina upravlja, izračunana na prebivalca s
stalnim ali začasnim prebivališčem v tej občini,
ne sme presegati ciljne vrednosti 44,5 kWh.
(3) Ne glede na ciljno vrednost letne porabe
elektrike iz prejšnjega odstavka je lahko
največja letna poraba elektrike vseh svetilk, ki
so na območju občine z manj kakor 1.000
prebivalcev vgrajene v razsvetljavo občinskih
cest in razsvetljavo javnih površin, enaka 44,5
MWh.
(4) V postopku celovite presoje vplivov plana na
okolje je bilo ugotovljeno, da občina izpolnjuje
zahteve v zvezi z doseganjem ciljne vrednosti
letne porabe elektrike svetilk, vgrajenih v
razsvetljavo občinskih cest in javnih površin, ki
jih upravlja občina, in izpolnjuje zahteve v zvezi
z doseganjem ciljne vrednosti letne porabe
elektrike svetilk, vgrajenih v razsvetljavo
državnih cest, ki posredno ali neposredno
vplivajo na letno porabo elektrike pri obratovanju
te razsvetljave.
(5) Predvsem je potrebno upoštevati sledeča
navodila: za osvetlitev naj se uporabijo
popolnoma zasenčena svetila z ravnim zaščitni
steklom in s čim manjšo emisijo UV svetlobe
(npr. halogenska svetila), namestitve novih
obcestnih svetilk izven strnjenih naselji naj se
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omeji na minimum, svetila naj imajo vgrajen
senzor za prižiganje in samodejni izklop,
reklamna in okrasna osvetlitev naj se časovno
omeji (največ do 23 ure).
Omejitev osvetljevanja bivalnih prostorov
(6) Pri osvetljevanju naj se upoštevajo omejitve
oziroma mejne vrednosti za osvetljenost, ki jih
povzroča razsvetljava na oknih varovanih
prostorov v času od večera do 24. ure in od 24.
ure do jutra glede na oddaljenost okna od
osvetljene površine, skladno s predpisom o
mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja
okolja.
3.1.4.5 Zagotavljanje varstva pred naravnimi in
drugimi nesrečami, varstva pred požarom
in obrambe
54. člen
(zagotavljanje varstva pred naravnimi in drugimi
nesrečami, varstva pred požari in obrambe)
(1) Za zagotavljanje varstva pred požarom je
potrebno pri načrtovanju gradenj in drugih
posegov v prostor upoštevati zakonske predpise
s področja varstva pred požari.
(2) Gradnje in prostorske ureditve na ogroženih
poplavnih, erozijskih, plazovitih in potresnih
območjih so dovoljene le, če so v skladu s
predpisi, ter pod pogoji in ob soglasju
ministrstva, pristojnega za okolje. Gradnja na
ogroženih območjih je dovoljena le, če je v
funkciji varstva pred naravnimi in drugimi
nesrečami, torej gradnja objektov za zaščito
pred erozijo in plazenjem ter proti poplavam.
(3) Gradnje in prostorske ureditve na ogroženih
poplavnih
območjih
morajo
upoštevati
prepovedi, omejitve in zapovedi, ki jih predpisuje
zakon o vodah in podzakonski predpisi s
področja varovanja in upravljanja voda. Pri tem
je potrebno predhodno izdelati hidrološkohidravlični izračun in tehnično tehnološko
presojo. Za te posege je potrebno pridobiti
ustrezno soglasje pristojne službe za upravljanje
in varstvo voda.
(4) Za zagotavljanje požarne varnosti je treba
zagotoviti:
- ustrezne odmike od meje parcel in med
objekti ter potrebne protipožarne ločitve z
namenom preprečitve širjenja požara na
sosednje objekte;
- ustrezne vire vode za gašenje;
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- neovirane in varne dovoze, dostope ter
delovne površine za intervencijska vozila.

cianidi) in so locirane neposredno ob vodotokih,
ki se izlivajo v Savo.

(5) Izpolnjevanje bistvenih zahtev varnosti pred
požarom za požarno manj zahtevne objekte se
dokazuje v elaboratu zasnova požarne varnosti,
za požarno zahtevne objekte pa v elaboratu
študija požarne varnosti. Požarno manj zahtevni
in zahtevni objekti so določeni v predpisu o
zasnovi in študiji požarne varnosti.

(10) V primeru nesreče s klorom se pred
nevarnostjo klornega oblaka zbiranje ljudi za
evakuacijo izvaja na varnih zbirnih evakuacijskih
mestih na javnih površinah (trgih, ulicah, zelenih
površinah) v bližini stalnih bivališč. Območja
evakuacije v primeru nesreče s klorom se
določijo za ljudi in za živali z načrtom zaščite in
reševanja. Za oskrbo in reševanje s
helikopterjem se v primeru nesreče vzpostavi
helidrom na nogometnem igrišču v Hrastniku in
na območju nekdanjega dnevnega kopa Ojstro.

(6) Pri načrtovanju gradenj in ureditev prostora
ter izvajanju posegov v prostor je potrebno
zagotoviti pogoje za varen umik ljudi in
premoženja, potrebne odmike med objekti ali
druge ukrepe za preprečitev širjenja požara,
prometne in delovne površine za intervencijska
vozila in oskrbo s požarno vodo.
(7) Pri načrtovanju in gradnji objektov je
potrebno upoštevati predpise s področja
zagotavljanja potresne varnosti. Pospešek tal na
območju občine (g) je med 0,150 in 0,175. V
obstoječih stavbah je pri vseh večjih
konstrukcijskih posegih (rekonstrukciji, dozidavi
ali nadgradnji objekta) potrebno izvesti
protipotresno sanacijo. Gradnja in prostorske
ureditve na potresnih območjih morajo biti
skladne s predpisi s področja potresno odporne
gradnje.
(8) V primeru nevarnosti oziroma ob nastanku
naravnih in drugih nesreč se vsa območja
namenske rabe prostora, razen območja
energetske infrastrukture (E) in prometne
infrastrukture (P), lahko uporabijo za izvajanje
nalog v zvezi z zaščito, reševanjem in pomočjo
za zagotavljanje osnovnih življenjskih pogojev
vključno z gradnjo objektov in naprav, ki so za
izvajanje ukrepov potrebni. Na kmetijskih
zemljiščih so dopustni le posegi za začasne
ureditve za potrebe varstva pred naravnimi in
drugimi nesrečami.
(9) V vseh podjetjih kjer obstaja nevarnost izlitja
nevarnih snovi v okolje iz skladišč, rezervoarjev,
proizvodnih obratov in postrojenj ter iz
gospodarskih vozil se zagotovijo vsi tehnološki,
organizacijski in prostorski varstveni ukrepi za
preprečitev nesreč in ustrezno zaščito in
reševanje če do njih kljub temu pride (lovilne
bazene, zaprt sistem kanalizacije, indikatorske
naprave). Prvenstveno se ti ukrepi nanašajo na
TKI Hrastnik (klor, kisline, lugi), Steklarna
Hrastnik (kisline, mazut), Sijaj Hrastnik (kisline,

(11) V občini je naselje z več kot 5000 prebivalci
le Hrastnik, zato je potrebno upoštevati določila
o gradnji zaklonišč v skladu s predpisi, ki urejajo
gradnjo in vzdrževanje zaklonišč. Pri vseh novih
objektih je potrebno ojačati prvo ploščo.
Obramba
(12) Na območju občine ni posebnih območij za
potrebe obrambe. Na kmetijskih zemljiščih so
dopustni le posegi za začasne ureditve za
potrebe obrambe.

3.2.0.0 Merila in pogoji javnega prostora in
grajene gospodarske javne infrastrukture
55. člen
(splošna merila in pogoji GJI in GJD)
3.2.1.0 Načrtovanje, gradnja, rekonstrukcija in
odstranitev vseh vrst objektov, naprav
in vodov komunalne, energetske in
komunikacijske infrastrukture, cest in
drugih prometnih površin ter grajenega
javnega dobra
(1) Gradnja objektov, omrežij in naprav
gospodarske javne infrastrukture kot gradbeno
inženirskih objektov je dopustna na vseh
nekmetijskih zemljiščih. Kadar so na ravni GE
za to določene omejitve in pogoji jih je potrebno
upoštevati. Na kmetijskih zemljiščih so dopustne
le rekonstrukcije lokalnih oziroma občinskih
javnih cest ter objekti, ki so po predpisih o
uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst
objektov in o določitvi objektov državnega
pomena, uvrščeni v skupini 221 in 222. Poleg
zakonskih in podzakonskih aktov naj se
upošteva tudi upravljavske in tehnične predpise
ter navodila, ki so sprejeti v občini ali pri
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(2) Upravljavci vseh javnih infrastrukturnih
sistemov morajo pod enakimi pogoji omogočati
vsem uporabnikom GE priključitev na obstoječa
omrežja in naprave za izvajanje javne storitve in
se z njimi oskrbujejo v skladu z veljavnimi
predpisi. Če se pogoji priključevanja GE na javni
infrastrukturni sistem in javni prostor zaradi
naknadnih vzdrževalnih, prenovitvenih ali drugih
del na javni napravi poslabšajo, je upravljavec
takšne naprave dolžan vzpostaviti prenovljen
priključek GE v skladu z veljavnimi standardi.
(3) Vsi posegi v varovalnih pasovih se lahko
izvajajo
le
s
soglasjem
upravljavca
posameznega infrastrukturnega sistema. V
varovalnih koridorjih GJI je dovoljena gradnja v
skladu z namembnostjo koridorja, na obstoječih
objektih
pa
so
dovoljena
investicijska
vzdrževalna dela. Gradnja drugih objektov je
dovoljena le, če to dovoli upravljavec omrežja
pod posebnimi pogoji v skladu s predpisi. Za
posamezno vrsto objektov gospodarske javne
infrastrukture je potrebno upoštevati širine
varovalnih pasov oziroma koridorjev.
(4) Infrastrukturni vodi naj praviloma potekajo na
območjih javnih površin (OJP)
v javnem
prostoru ali v koridorju ob njem ter v GE
namenjenih za gradnjo posamezne GJI. Kjer to
zaradi terenskih razmer oziroma drugih okoliščin
ni mogoče ali smiselno, so dopustne tudi druge
rešitve.
(5) Posegi v talne javne ureditve na
posameznem
območju naj se izvajajo
vzporedno in usklajeno za vse potrebne javne
infrastrukturne instalacije. Kabelske instalacije
(telekomunikacije, električne napeljave ipd.) ter
cevne/kanalske instalacije (vodovod, plinovod,
kanalizacija …) se v naseljih napeljujejo
praviloma v zemeljski izvedbi. Kjer zaradi
terenskih razmer oziroma drugih razlogov
gradnja podzemnega voda ni možna, se le te
lahko gradi v nadzemni izvedbi.
(6) Prečkanje vodov gospodarske javne
infrastrukture preko vodotokov, ki imajo status
naravne
vrednote,
naj
se
izvede
s
podvrtavanjem struge na način, ki ne bo
zahteval izvedbo posebnih zaščitnih ukrepov za
zavarovanje struge vodotoka, kot je npr.
betoniranje, kamnomet. Pri gradnji mostov in
cest na območju vodotokov, ki imajo na podlagi
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predpisov s področja varstva narave poseben
status, se upoštevajo pogoji, usmeritve in
priporočila za ohranjanje naravnih vrednot in
pogoji za ohranitev habitatov zavarovanih,
redkih in ogroženih vrst in prednostnih
habitatnih tipov vezanih na prostoživeče vrste.
Ob gradnji, rekonstrukciji in vzdrževanju
prometne infrastrukture naj se zagotavlja
ustrezne prehode za prostoživeče vrste.
(7) Pri gradnji vseh objektov, naprav in omrežij
gospodarske javne infrastrukture je potrebno
predvideti ustrezne ukrepe za omilitev hrupa in
tako zagotoviti zmanjšanje vplivov hrupa na
bivalno okolje ljudi in živali ne glede na
dopustno mejo dovoljenega hrupa. V varovalnih
pasovih obstoječih javnih cest se gradnje
objektov in drugi posegi v prostor načrtujejo
tako, da zaradi le-teh na javni cesti zaradi
povečanja prometa ne bodo potrebni dodatni
protihrupni ukrepi. V primeru, da je vir hrupa
prometna infrastruktura, mora upravljavec vira
hrupa zagotoviti izvedbo ukrepov za zmanjšanje
emisij hrupa v okolje. Za dimenzioniranje in
oblikovanje eventualnih protihrupnih barier je
potrebno pridobiti celovito prostorsko preveritev
in presojo.
(8) Investitor je dolžan pred zasipom in
tehničnim prevzemom (pred izdajo uporabnega
dovoljenja) oziroma predajo komunalnega
objekta, izdelati kataster tega objekta ter ga
posredovati pristojni geodetski službi in
upravljavcu komunalnega sistema. Evidentirana
obstoječa in načrtovana omrežja vseh vrst GJI
so prikazana v grafičnem delu OPN na karti
224_eup_gji.
(9) Pri vseh vrstah gradenj prometnih površin, ki
so del javne infrastrukture ter ureditvah
dostopov do objektov javnega značaja je
potrebno zagotoviti neoviran dostop gibalno
oviranim osebam, pri rekonstrukcijah je
potrebno načrtovati tudi odstranitve obstoječih
arhitektonskih ovir.
56. člen
(javne površine)
3.2.2.0 Javne površine kot grajeno javno dobro
(1) Javne površine kot grajeno dobro so
namenjene splošni rabi in jih lahko koristi vsak:
to so ceste, poti, parkirišča, avtobusna
postajališča, površine za pešce in kolesarje,
tlakovane površine trgov, pasaže, stopnišča,
površine tržnic in sejmišč, igrišča, parki,
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zelenice, pokopališča in druge površine
potrebne za izvajanje dejavnosti obveznih in
izbirnih gospodarskih javnih služb v občini.
(2) V javnem prostoru, natančneje na površinah
grajenega javnega dobra, je s soglasjem
upravljavca površine dopustno graditi oziroma
postaviti, rekonstruirati, vzdrževati in odstraniti:
- gradbeno inženirske objekte, ki so omrežja
ali deli omrežij gospodarske javne
infrastrukture in po predpisih o uvedbi in
uporabi enotne klasifikacije objektov
uvrščeni med daljinske (prenosne) in
lokalne (distribucijske) cevovode za pitno in
odpadno komunalno in padavinsko vodo s
pripadajočimi objekti in napravami in lokalne
(distribucijske) elektroenergetske vode,
plinovode, vročevode ter vode elektronskih
komunikacij s pripadajočo opremo in
napravami,
- začasne objekte namenjenih sezonski
turistični ponudbi ali prireditvam (3.4.1.26),
- pomožne infrastrukturne in komunalne
objekte, kot jih opredeljujejo predpisi s
področja cestno prometne, komunalne,
elektroenergetske
in
komunikacijske
infrastrukture,
- priključke na objekte gospodarske javne
infrastrukture,
- objekte za spremljanje stanja okolja in
naravnih pojavov,
- vrtino ali vodnjak potrebne za raziskavo,
- turistično in drugo obvestilno signalizacijo
oziroma objekte za oglaševanje (oglasne
table -stenske, samostoječe, svetlobne
table, plakatne stebre, prometne znake in
ogledala) je dopustno nameščati na javnih
površinah (vzdolž cestišč, javnih parkirišč,
avtobusnih postajališč, na trgih itd.).
Samostoječa signalizacija naj se locira v
skladu s predpisi s področja varnosti v
prometu,
- urbano opremo (3.4.1.23), montažno
sanitarno enoto ter telefonsko govorilnico
ter
- začasne ureditve in gradnje za potrebe
obrambe in varstva pred naravnimi in
drugimi nesrečami ter sanacijo njihovih
posledic.
(3) Površinski elementi javnih infrastrukturnih
vodov (npr. pokrovi jaškov) so lahko locirani na
javnih prometnih površinah. Požarni hidranti naj
se praviloma locirajo na zelenih površinah.
Principi razmestitve (proporci odmikov …)
morajo biti enotni najmanj v celotnem EUP. Taki
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elementi so: urbana oprema (koši in kontejnerji
za odpadke, klopi, nadstreški čakalnic za
avtobusna
postajališča
ipd.),
elementi
infrastrukturnih sistemov (varnostne ograje ob
cestah v naseljih, pokrovi jaškov, robniki,
elementi javne razsvetljave ipd.), iz javnega
prostora vidni elementi (omarice ventilov, merilni
sistemi, oznake ipd.).
(4) Na površinah grajenega javnega dobra, ki so
varovane kot kulturna dediščina, je enostavne in
nezahtevne objekte dopustno - po predhodni
preveritvi umestitve - postaviti s predhodno
pridobitvijo kulturno-varstvenih pogojev in
soglasja pristojne enote za varstvo kulturne
dediščine.
3.2.3.0 Drugi pogoji urejanja GJI
57. člen
(pogoji urejanja prometne infrastrukture)
Ceste
(1) Gradnja in rekonstrukcija cest in drugih
prometnih površin (površine za pešce,
kolesarje) je dopustna na stavbnih zemljiščih
tudi izven območij, določenih z namensko rabo
prometne infrastrukture, če se to izkaže za
potrebno, vendar je to potrebno s projektno
dokumentacijo
utemeljiti.
Na
nestavbnih
zemljiščih je gradnja in rekonstrukcija cest ter
drugih prometnih površin dopustna skladno z
določili za EUP KGV kmetijskih, gozdnih, vodnih
in površin mineralnih surovin. Na kmetijskih
zemljiščih so dopustne le rekonstrukcije lokalnih
oziroma občinskih javnih cest, v okviru katerih
so dopustni tudi objekti, ki jih pogojuje
načrtovana rekonstrukcija lokalne ceste (oporni
in podporni zidovi, nadhodi, podhodi, prepusti,
protihrupne ograje in podobno) ter objekti
gospodarske javne infrastrukture., ki jih je v
območju ceste treba zgraditi ali prestaviti zaradi
rekonstrukcije lokalne ceste. V koridorjih
načrtovanih cest, v širini standardnega profila (v
skladu s tehničnimi predpisi in normativi za
projektiranje cest) vključno s potrebno opremo
cest, gradnja drugih objektov ni dopustna, razen
v primerih, ko za gradnjo izda soglasje pristojen
občinski ali državni organ. Znotraj varovalnega
pasu pa je možno graditi le pod pogoji in s
soglasjem pristojnega upravljavca.
(2) Pri načrtovanju gradnje cest je potrebno
upoštevati zahteve za ureditev pločnikov skozi
naselja, kolesarskih stez in poti, avtobusnih
postajališč za potrebe razvoja javnega
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potniškega prometa, izogibališča, počivališča in
obračališča ter zahteve za varno priključevanje
nanje.
(3) Prometni režim, režim uporabe grajenega
javnega dobra in pogoje priključevanja se lahko
ureja s predpisom, ki obravnava naselje ali več
naselij kot celoto, pri čemer se upošteva značaj
posamezne EUP.
(4) Pri prometnih površinah - cestah vozni pas
praviloma ne sme biti ožji od 2,75 m, pas
kolesarske steze ne ožji od 1,00 m in hodnik za
pešce ne ožji od 1,20 m, razen na odsekih, kjer
to zaradi prostorskih omejitev ni mogoče
zagotoviti.
(5) V varovalnih pasovih obstoječih javnih cest
se gradnje objektov in drugi posegi v prostor
načrtujejo tako, da zanje na javni cesti zaradi
prometa ne bodo potrebni dodatni protihrupni
ukrepi.
(6) Varovalni pasovi državnih in občinskih cest
Varovalni pas se meri od zunanjega roba
cestnega sveta v smeri prečne in vzdolžne osi,
pri premostitvenih objektih pa od tlorisne
projekcije najbolj izpostavljenih robov objekta na
zemljišče ter znaša, za državne ceste: glavno
cesto – 25 m, za regionalno cesto - 15 m, za
državno kolesarsko pot– 5 m. Za občinske ceste
na podlagi Odloka o občinskih cestah v Občini
Hrastnik (Uradni list RS, št. UVZ, št. 35/2012):
pri lokalni cesti (LC, LK, LZ) 8,0 m; pri javni poti
(JP) 5,0 m; pri kolesarskih poteh 2,0 m.
Železnice
(7) Za vse posege znotraj varovalnega in
progovnega pasu glavne železniške proge
Ljubljana–državna meja, je treba upoštevati
določila Zakona o varnosti v železniškem
prometu (ZVZelP – UPB1, Uradni list RS, št.
36/10, ZVZelP-B, Uradni list RS, št. 60/11) in
predpisa o pogojih za graditev gradbenih
objektov ali drugih objektov, saditev drevja ter
postavljanje naprav v varovalnem progovnem
pasu in v varovalnem pasu ob industrijskem tiru
ter ostalih podzakonskih aktov, ki so navedeni v
120. členu prej navedenega zakona.
Varovanje zračnih poti
(8) Preko območja občine potekajo zračne poti.
Zato je pri načrtovanju gradenj potrebno
upoštevati omejitve, ki izhajajo iz predpisov s
področja o letalstva in so povezane z ovirami
zračnih poti. Pri graditvi, postavljanju in
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zaznamovanju objektov, ki utegnejo s svojo
višino vplivati na varnost zračnega prometa, je
potrebno predhodno pridobiti ustrezno soglasje
pristojnega ministrstva k lokaciji oziroma k
izgradnji takega objekta, objekt pa je potrebno
označiti in zaznamovati v skladu z veljavnimi
predpisi. Med ovire za zračni promet štejejo:
- objekti, instalacije in naprave, ki so višji od
30,0 m in ki stojijo na naravnih ali umetnih
vzpetinah, če se vzpetine dvigajo iz okoliške
pokrajine za več kot 100,0 m,
- vsi objekti, instalacije in naprave, ki segajo več
kot 100,0 m od tal, ter daljnovodi, žičnice in
podobni objekti, ki so napeti nad dolinami in
soteskami po dolžini več kot 75,0 m,
- objekti in naprave izven naselij, ki so višji od
okoliškega terena za najmanj 25,0 m, če se
nahajajo znotraj varovanih pasov posameznih
cest, železniških prog, visokonapetostnih
vodov in podobno.
58. člen
(pogoji urejanja komunalne infrastrukture)
(1) Podrobne pogoje za graditev, priključevanje
in upravljanje javnega vodovodnega in
kanalizacijskega omrežja ter objektov in naprav
za ravnanje z odpadki določajo občinski predpisi
s področja oskrbe s pitno vodo, odvajanja in
čiščenja odpadnih komunalnih in padavinskih
voda, ravnanja z odpadki ter tehnični predpisi
upravljavca.
(2) Vodi, objekti in naprave naj se v prostor
umeščajo tako, da so skladno s predpisi
zagotovljeni ustrezni odmiki od drugih
infrastrukturnih vodov in zagotavljajo optimalno
obratovanje. Pri tem je potrebno v kar največji
možni meri zagotavljati racionalno rabo prostora
- z združevanjem vodov v skupne koridorje,
vodenjem tras v ali ob javnem prostoru. Poteki
tras predvidenih komunalnih vodov se lahko
spremenijo, če se pri načrtovanju in gradnji
ugotovijo tehnično ugodnejše in racionalnejše
rešitve ter tudi kadar jih je potrebno spremeniti
zaradi drugih razlogov.
(3) Javno komunalno infrastrukturo lahko
začasno ali trajno nadomestijo objekti za oskrbo
z vodo ter odvajanje in čiščenje odpadnih in
padavinskih vod z lastnim avtonomnim
sistemom, če oskrba iz javnega sistema iz
tehničnih ali drugih razlogov ni zagotovljena.
Vodovodno omrežje
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(4) Javno vodovodno omrežje je namenjeno
javni rabi ter oskrbi s pitno, sanitarno, požarno
in tehnološko vodo in mora biti dostopno vsem
uporabnikom v prostoru. Vodovodno omrežje
naj bo grajeno tako, da bo omogočeno
priključevanje vseh objektov, ki so namenjeni
bivanju in izvajanju gospodarskih in drugih
dejavnosti.

odpadki v občini. Dostop do teh mest mora biti
urejen v skladu s cestnoprometnimi predpisi in
prilagojen specialnim komunalnim vozilom za
odvoz odpadkov. Odjemna in zbirna mesta ter
ekološki otoki morajo biti urejeni varno proti
vetru, prilagojeno tehnologiji odvoza, utrjena in
oblikovno urejena v skladu z merili urejanja GE,
dopustna je tudi postavitev ograje.

(5) Pri načrtovanju gradnje novih in obnove
obstoječih vodovodov je potrebno preveriti
možnosti in v čim večji meri tudi zagotoviti
povezljivost posameznih vodovodnih sistemov v
širšem prostoru občine ter tudi z območji
sosednjih občin.

59. člen
(pogoji urejanja energetske infrastrukture)

(6) Vodna zajetja je potrebno v najožjem
varstvenem pasu zavarovati skladno s predpisi.
(7) Hidrantna mreža naj se umešča praviloma v
javni prostor in v neutrjene površine, če je zaradi
varovanja objektov to potrebno pa tudi na
zasebnih površinah.
Kanalizacijsko omrežje
(8) Javno kanalizacijsko omrežje je namenjeno
odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in
odpadnih padavinskih vod ter komunalnim
podobnih vod industrije z objektov in
pripadajočih utrjenih površin. Kanalizacijski vod
odpadnih fekalnih voda se lahko zaključi le s
čistilno napravo ali priključitvijo na drug vod
priključen na ČN. Neposredni izpusti odpadnih
komunalnih
voda
iz
kanalizacije
brez
predhodnega čiščenja niso dopustni.
(9) Kanalizacijski vod naj bo izveden v ločenem
sistemu padavinskih in odpadnih voda. Mešan
sistem je dopusten le izjemoma, ko je to iz
tehničnih razlogov potrebno.
(10) Kanalizacijsko omrežje se bo dograjevalo
skladno s programom odvajanja in čiščenja
odpadnih voda ter predpisi. V prostor naj bo
umeščeno tako, da omogoča priključevanje
praviloma vseh objektov na prispevnem
območju.
(11) Padavinsko vodo je potrebno odvajati in
čistiti skladno s predpisi za to področje.
Zbirna mesta za odvoz odpadkov
(12) Lokacije odjemnih in
zbirnih mest
komunalnih odpadkov ter ekoloških otokov
določi izvajalec javne gospodarske službe
skladno s predpisom o ravnanju s komunalnimi

Elektroenergetsko omrežje
(1) Oskrba z energijo se zagotavlja s
priključitvijo objektov na električno omrežje.
Možno je tudi zagotavljanje energije iz
obnovljivih virov energije kot dopolnilni ali
izključni vir. Na območju GE, kjer je zgrajeno
energetsko omrežje z napajanjem iz obnovljivih
virov
energije
lokalnega
značaja,
je
priključevanje nanj obvezno takrat, ko se z
obratovanjem zagotavlja izpolnjevanje ciljev
lokalnega programa varstva okolja, skladnost z
energetskim konceptom ter ekonomičnost
obratovalnega sistema. Obvezo priključevanja
se predpiše s posebnim občinskim predpisom.
Na objektih in območjih, ki so varovani kot
kulturni spomeniki, postavitev naprav za
proizvodnjo električne energije ni sprejemljiva izjemoma je možna s posebnim kulturnovarstvenim soglasjem pristojne enote VKD.
(2) Pri načrtovanju posegov na območjih, ki
segajo v varovalni pas elektroenergetskih vodov
in RTP, je potrebno upoštevati predpis o pogojih
in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter
opravljanja dejavnosti v območju varovalnega
pasu elektroenergetskih omrežij. Za vsak poseg
v varovani pas obstoječih ali predvidenih
daljnovodov je potrebno pridobiti pisno soglasje
ELES-a ali drugega upravljavca. Prav tako je
potrebno
izdelati
ustrezno
projektno
dokumentacijo oz. elaborat križanja, ki obdeluje
približevanje in križanje z visokonapetostnim
daljnovodom, in skleniti pogodbo s sistemskim
operaterjem o ustanovitvi služnosti za
postavitev, rekonstrukcijo, vzdrževanje, nadzor
in obratovanje elektroenergetskih vodov, ki
prečkajo zemljišče z nameravano gradnjo ali
izvajanjem drugih del, v kolikor takšna pogodba
še ni sklenjena.
(3) Gradnja novih in rekonstrukcija obstoječih
elektroenergetskih vodov prenosnega omrežja
nazivne napetosti 35 kV in več, je dovoljena v
koridorjih obstoječih in načrtovanih daljnovodov
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prikazanih v izvedbenem delu akta. Gradnja
oziroma rekonstrukcija daljnovodov v višji
napetostni nivo je dopustna, če ne omejuje
namenske rabe prostora, določene s tem OPN
in
upošteva
tehnične
predpise
o
elektromagnetnem sevanju.
(4) Elektroenergetsko distribucijsko omrežje
nazivne napetosti 20 kV in manj, mora biti
znotraj naselij zgrajeno praviloma v kabelski
kanalizaciji, razen v zavarovanih območjih
arheološke dediščine. Gradnja nadzemnih
srednjenapetostnih in nizkonapetostnih vodov je
izven strnjenih območij poselitve dopustna.
Nadzemni elektroenergetski vodi ne smejo
potekati v vedutah na naravne in ustvarjene
prostorske dominante.
(5) Ob širitvi naselij se v sklopu komunalnega
opremljanja stavbnih zemljišč načrtuje izgradnjo
novih ali povečanje kapacitet obstoječih TP s
pripadajočimi srednjenapetostnimi vodi, oziroma
je priklop možen na obstoječe elektroenergetske
naprave. RTP in TP naj bodo izvedene s čim
manjšimi vplivi na okolje in rabo prostora, z
uporabo sodobnih tehnologij ob upoštevanju
predpisov za varno obratovanje. TP v naseljih
so praviloma prosto stoječi objekti tipskega ali
prilagojenega oblikovanja, lahko pa so
postavljeni znotraj večjega objekta. Izven naselij
so TP manjše moči izjemoma lahko postavljene
na betonskem ali lesenem drogu. Izogiba naj se
vzpostavitvi le teh na zavarovanih območjih
kulturne dediščine. Nove TP se lahko gradijo kot
samostojni objekti in v sklopu drugih objektov ali
v njihovi neposredni bližini.
(6)
Varovalni
pasovi
elektroenergetske
infrastrukture znašajo za:
- za nadzemni elektroenergetski vod 220 kV
in 400 kV – 40 m levo in desno od osi voda,
za nadzemni vod pa 10 m na vsako stran
od osi;
- za nadzemni elektroenergetski vod 110 kV
in 35 kV - 15 m levo in desno od osi voda,
za podzemni vod pa 3 m levo in desno od
osi voda;
- za nadzemni elektroenergetski vod 1 kV do
vključno 20 kV - 10 m levo in desno od osi
voda, za podzemni pa 1 m na vsako stran
od osi;
- za razdelilno transformatorsko postajo
(RTP) za nazivno napetost 110 in 35 kV, 15
m od roba ograje območja RTP oziroma od
meje pripadajoče EUP oziroma od zunanje
stene objekta RTP, če se nahaja v sklopu
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drugega objekta in za nazivno napetost 220
kV – 40 m;
- za prostostoječo transformatorsko postajo
(TP) srednje napetosti 0,4 kV – 2 m od
zunanje stene objekta TP.
(7) Na objektih in območjih, ki so varovani kot
kulturni spomeniki, postavitev in gradnja naprav
za
proizvodnjo
električne
energije
ni
sprejemljiva. Na objektih in območjih, ki so
varovani kot kulturna dediščina ter v vplivnih
območjih je postavitev naprav za proizvodnjo
električne energije dopustna le izjemoma, po
predhodni preveritvi umestitve, vendar je pred
tem potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje
in kulturnovarstveno soglasje.
Plinovodno omrežje
(8) Pri načrtovanju gradenj v območju
plinovodov z delovnim tlakom je glede odmikov
gradenj od plinovoda in posegov v varovalnem
in varnostnem pasu prenosnega omrežja
zemeljskega plina potrebno glede na delovni
tlak upoštevati predpis o tehničnih pogojih za
graditev, obratovanje in vzdrževanje plinovodov
z delovnim tlakom nad 16 barov oziroma
predpis o tehničnih pogojih za graditev,
obratovanje in vzdrževanje plinovodov z
delovnim tlakom do vključno 16 barov. Pri
načrtovanju v območju prenosnega omrežja
zemeljskega plina je potrebno upoštevati vse
omejitve v nadzorovanem pasu oziroma
varnostnem
pasu
in
pridobiti
soglasja
upravljavca. V 2 x 5 m pasu plinovodov se dela
lahko izvajajo le pod posebnimi pogoji. Za
prenosno omrežje zemeljskega plina je
potrebno upoštevati Energetski zakon in
Sistemska obratovalna navodila za prenos
zemeljskega plina. Varovalni pas za prenosni
plinovod z obratovalnim tlakom 16 bar in več –
100 m, merjeno od osi voda; distribucijski
plinovod – 5 m, ne glede na obratovalni tlak –
varovalni pas distribucijskega plinovodnega
omrežja je zemljiški pas merjeno od njegove osi;
v tem pasu je treba upoštevati pogoje omejene
rabe prostora v skladu s predpisi, ki omogočajo
gradnjo, obratovanje in vzdrževanje sistema
oskrbe z zemeljskim plinom; raba prostora in
gradnja objektov v tem pasu je dopustna pod
pogoji upravljavca sistema.
60. člen
(učinkovita raba energije)
(1) Pri gradnji objektov se na celotnem območju
občine spodbuja uporabo okolju prijazne in
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učinkovite rabe energije ter uporabo obnovljivih
virov energije. Zato se pri gradnji novih stavb ter
rekonstrukciji stavb, kjer se načrtuje zamenjava
sistema oskrbe z energijo in ogrevanja,upošteva
predpise s področja učinkovite rabe energije, ter
spodbuja pasivno in energetsko učinkovito
gradnjo. V vseh EUP je dovoljena gradnja
omrežja in naprav za daljinsko ogrevanje.
Stavbe se priključujejo na ekološko čiste vire
energije. Alternativni sistemi za oskrbo stavb z
energijo so: decentralizirani sistemi na podlagi
obnovljivih virov energije, soproizvodnja toplote,
soproizvodnja hladu in električne energije,
daljinsko ali skupinsko ogrevanje ali hlajenje,
toplotne črpalke. Pri objektih se lahko namesto
priključitve na javno omrežje (razen kjer je ta
obvezujoča z občinskim predpisom), načrtujejo
in gradijo energetski sistemi iz obnovljivih virov
energije, ki omogočajo samooskrbo in oskrbo
drugih objektov.
(2) Pri gradnji novih stavb in rekonstrukciji stavb,
katerih uporabna tlorisna površina presega 1000
m2, pri katerih se zamenjuje sistem oskrbe z
energijo, se ta načrtuje na podlagi in ob
upoštevanju študije izvedljivosti alternativnih
sistemov za oskrbo stavb z energijo, ki se izdela
v skladu s predpisom o metodologiji izdelave in
vsebini
študije
izvedljivosti
alternativnih
sistemov za oskrbo stavb z energijo. Študija
izvedljivosti je obvezna sestavina projekta za
pridobitev gradbenega dovoljenja v skladu s
predpisi o graditvi objektov.
61. člen
(pogoji urejanja komunikacijske infrastrukture)
(1) Žična komunikacijska omrežja se v naseljih
praviloma izvaja s podzemnimi kabli in
praviloma v kabelski kanalizaciji. Izvedba z
nadzemnimi kabli je v naseljih dopustna
izjemoma, kadar zaradi utemeljenih ovir
podzemna izvedba ni mogoča. izven naselij je
dopustna tudi gradnja nadzemnih vodov.
(2) Objektov in naprav mobilne telefonije, TV
oddajnikov drugih brezžičnih povezav ni
dopustno postavljati v območjih ustanov
zdravstvenega, socialnega in otroškega varstva
in šol. Na območjih kulturne dediščine je njihovo
umeščanje dopustno le izjemoma in v skladu s
kulturnovarstvenimi pogoji ter ob predhodnem
kulturnovarstvenem soglasju. Izjemoma jih je
možno postaviti tudi na s območjih za bivanje
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(namenska raba CU, SS, SP, SK in A), vendar
le ob ali na nestanovanjskih stavbah. Dopustna
je njihova postavitev na objekte in površine
namenjene trgovskim, storitvenim, poslovnim,
industrijskim,
komunalnim,
energetskim,
komunikacijskim dejavnostim ter na objektih in
površinah prometne infrastrukture, vendar tako,
da ne ovirajo izvajanja osnovne dejavnosti
(površine CU, CD, BC, BT, IP, IG, ZS, ZD, ZK,
PC, O, E, T). V urbanih območjih naj se z lego
in eventualnim oblikovanjem grajene strukture
objektov in naprav zagotovi, da bodo ti čim manj
moteči.
(3) Objekte in naprave mobilne telefonije in
drugih brezžičnih povezav ter TV oddajnike se
lahko postavlja na območjih kmetijskih in
gozdnih zemljišč ter vodne infrastrukture. Na
kmetijskih
zemljiščih
so
od
objektov
telekomunikacijske infrastrukture dopustni le tisti
, ki so po predpisih o uvedbi in uporabi enotne
klasifikacije vrst objektov in o določitvi objektov
državnega pomena, uvrščeni v skupini 221 in
222. Pri tem pa je s posebno prostorsko
preveritvijo potrebno zagotoviti, da bo njihova
umestitev v prostoru v čim manjši možni meri
vplivala na kakovost kulturne krajine.
(4) Druge pogoje urejanja omrežij in naprave
elektronskih
komunikacij
zagotavljajo
distributerji na lokalni ravni, skladno s predpisi.
62. člen
(priključevanje in pogoji rabe javnih
infrastrukturnih vodov)
(1) Na območju GE, kjer je izvedeno omrežje
javnega vodovodnega in kanalizacijskega
omrežja, je obvezna priključitev nanj. Do
izgradnje javnega omrežja oskrbe z vodo in
zbiranja, odvajanja in čiščenja odpadnih vod je
potrebno objekte oskrbeti z lokalnim virom
(vodnjak, zbiralnik vode, nepropustna greznica,
mala čistilna naprava) in pri tem upoštevati
določila operativnega programa oskrbe s pitno
vodo in operativnega programa odvajanja in
čiščenja odpadnih voda v občini. Obvezna je
vključitev objekta v obstoječi sistem ravnanja z
odpadki.
(2) Pogoje priključevanja na omrežja in naprave
elektronskih
komunikacij
zagotavljajo
distributerji na lokalni ravni, skladno z javnimi
pooblastili.
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3.3.0.0 Merila in pogoji urejanja izven območij stavbnih zemljišč – EUP z oznako KGV
63. člen
(posegi na zemljiščih z oznakami
PNR K, G, V, L)
(1) Območja kmetijskih, gozdnih, vodnih
zemljišč in pridobivalnega prostora mineralnih
surovin na sloju EUP KGV– prostorsko so
določeni s prikazom podrobne namenske rabe
ter z zaporedno številko EUP (npr. KGV1). Na
območjih EUP KGV veljajo splošna merila KGV
glede na namensko rabo.
(2) Grafični prikaz podenot oziroma podobmočij
EUP na KGV vsebuje mejo podobmočja EUP
KGV in prostorsko oznako glede na osnovni
EUP, sestavljeno iz treh znakov/sestavin - npr.
KGV1-OH01.vg, pri čemer pomeni:
- KGV1(oznaka podrobnejše namenske rabe
- kmetijska zemljišča, gozd in vode ter
številka EUP)
- OH01 - črkovna oznaka za območje celotne
občine Hrastnik (dve črki) ter zaporedna
številka podenote EUP (npr. /01, /02 itd)
- .vg - oznaka podobmočja KGV (npr. vgobmočja varovalnih gozdov).
(3) Na območjih podenot EUP KGV veljajo,
poleg splošnih meril enote KGV tudi merila
določena za posamezno vrsto podenote.

64. člen
(K – kmetijska zemljišča / K1 – najboljša
kmetijska zemljišča, K2 – druga kmetijska
zemljišča)
Najboljša in druga kmetijska zemljišča
(1) Kmetijska zemljišča se na podlagi naravnih
lastnosti, lege, oblike in velikosti parcel po
podrobnejši namenski rabi delijo na najboljša
kmetijska zemljišča – K1, ki so najprimernejša
za kmetijsko obdelavo in druga kmetijska
zemljišča. Delitev je grafično prikazana na karti
_223_eup_pnrp_pip.
Namembnost, osnovna dejavnost,
(2) Kmetijska zemljišča so namenjena
kmetijstvu, to je pridelovanju pridelkov, reji živali
ter pridobivanju rastlinskih ali živalskih
proizvodov iz naravnega okolja in lovu. Pri tem
imajo prednost oblike sonaravnega, trajnostno
naravnanega kmetijstva, ki ohranja in razvija
identiteto krajine. Na kmetijskih površinah lahko
potekajo tudi osnovna priprava pridelkov za
primarni trg, storitve za kmetijsko proizvodnjo in

gradbena dela, povezana z agromelioracijami in
hidromelioracijami. Dopustne so le prostorske
ureditve v skladu z zakoni in podzakonskimi
predpisi, ki urejajo področje kmetijstva,
gozdarstva, lovstva, varstva voda, ohranjanja
narave, varstva okolja, varovanja kulturne
dediščine, rudarstva, zaščite in reševanja.
(3) Na območju vseh kmetijskih zemljišč se
lahko izvajajo agrarne operacije v skladu z
zakonskimi predpisi s področja kmetijstva. Pri
melioracijah je potrebno upoštevati tudi
predpise s področja voda in varstva okolja. Če
se izvajajo na območju varovanj oziroma je
zanje potrebna presoja vplivov na okolje, se
lahko izvajajo le v skladu s pogoji nosilcev
urejanja s področja ohranjanja narave in
varstva voda in varstva kulturne dediščine. V
območjih ohranjanja narave, kjer je zaradi
agrarnih operacij zmanjšana ali ogrožena
biotska raznovrstnost, je treba načrtovati
omilitvene ali izravnalne ukrepe. V sklopu
agromelioracije je dopustno postaviti podporni
ali oporni zid. Na kmetijskih zemljiščih
zaraščenih z gozdom in zemljiščih v zaraščanju
je v roku desetih let za namen vzpostavitve
travniško pašniških ali drugih kmetijskih površin
potrebno izvesti krčitev ter usposobitev za
kmetijsko uporabo.
Izjemne dejavnosti
(4) Na kmetijskih zemljiščih se lahko izvajajo
tudi razvojno raziskovalna dejavnost s področja
naravoslovnih ved, zaščite in reševanja pri
požarih in nesrečah, izobraževanje povezano s
kmetijstvom,
lovstvom
in
naravoslovnimi
vedami.
Dejavnosti in gradnje v območju pridobivalnega
prostora rjavega premoga
(5) Območje pridobivalnega prostora rjavega
premoga, opredeljenega, v prikazu stanja
prostora, je dolgoročno namenjeno rudniški
eksploataciji z jamskim odkopavanjem kot tudi s
površinskimi kopi oziroma sanaciji degradirane
površine tako v času odkopavanja kot tudi v
času zapiranja. Na območju pridobivalnega
prostora rjavega premoga so na kmetijskih
zemljiščih dopustni posegi in objekti navedeni v
tem členu skladno z omejitvami v rabi prostora
navedenimi v drugem odstavku 43. člena ter
ureditve za sanacijo območja pridobivalnega
prostora navedene v Posebnih pogojih urejanja
iz 67. člena. Pred začetkom gradnje je potrebno
pridobiti soglasje nosilca rudarske pravice.
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Nosilec rudarske pravice je dolžan kontinuirano
zagotavljati sanacijo sekundarne degradacije in
zavarovanje nevarnega območja - čiščenje
oziroma preprečevanje odlaganja odpadkov,
gradnjo oz. vzdrževanje ograje za zaščito
dostopa do nevarnih mest in urejanje brežine.
Osnovna merila rabe kmetijskih zemljišč
(6) Kmetijska zemljišča je treba uporabljati v
skladu z njihovim namenom in upoštevati
omejitve njihovih zmogljivosti. Tako sta
uporabnik in lastnik dolžna kot dobra gospodarja
zagotavljati
trajno
rodovitnost
zemljišča:
preprečevati onesnaževanje, zbitost tal, erozijo
ali drugačno degradiranje.
Vrste gradenj
(7) Dopustne so gradnje objektov in izvedbe
posegov navedenih v tem členu. Na obstoječih
objektih, ki niso skladni z namembnostjo, so
dopustna le vzdrževalna dela in odstranitev, na
obstoječih pomožnih kmetijsko – gozdarskih
stavbah pa je dopustna tudi rekonstrukcija,
dozidava ter nadomestna gradnja v skladu z
merili nezahtevnega in enostavnega objekta. Na
obstoječih
posebnih
javnih
stavbah
–
spominskih obeležjih, kapelicah in znamenjih so
dovoljena le vzdrževalna dela.
(8) Na kmetijskih zemljiščih se brez spremembe
namenske rabe lahko načrtujejo in gradijo oz.
izvajajo:
- enostavni in nezahtevni pomožni kmetijskogozdarski objekti v skladu z uredbo, ki ureja
vrste objektov glede na zahtevnost, razen kleti,
vinske kleti ter gozdnih prometnic;
– objekti, ki so proizvod, dan na trg v skladu s
predpisom, ki ureja tehnične zahteve za
proizvode in ugotavljanje skladnosti, in se po
uredbi, ki ureja vrste objektov glede na
zahtevnost, lahko uvrstijo med pomožne
kmetijsko-gozdarske objekte, razen kleti, vinske
kleti ter gozdnih prometnic, po velikosti pa ne
presegajo
nezahtevnih
objektov,
razen
grajenega rastlinjaka, ki lahko presega velikost
nezahtevnih objektov;
- pomožna kmetijsko-gozdarska oprema (npr.
brajda, klopotec, kol, količek, žična opora, opora
za mrežo proti toči, opora za mrežo proti ptičem
obora, ograja za pašo živine, ograja ter opora za
trajne nasade, ograja za zaščito kmetijskih
pridelkov),
– agrarne operacije in vodni zadrževalniki za
potrebe namakanja kmetijskih zemljišč;
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– gradbeno inženirski objekti, ki so po prepisih o
uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst
objektov in o določitvi objektov državnega
pomena uvrščeni v skupini 221 - daljinski
cevovodi, daljinska (hrbtenična) komunikacijska
omrežja in daljinski (prenosni) elektroenergetski
vodi ter 222 – lokalni cevovodi, lokalni
(distribucijski) elektroenergetski vodi in lokalna
(dostopovna)
komunikacijska
omrežja
s
pripadajočimi objekti;
– začasne ureditve za potrebe obrambe in
varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami;
– pomožni objekti za spremljanje stanja okolja in
naravnih pojavov;
– raziskovanje podzemnih voda, mineralnih
surovin in geotermičnega energetskega vira;
– dostopi do objektov, skladnih s prostorskim
aktom;
– rekonstrukcije občinskih cest v skladu z
zakonom, ki ureja ceste; dopustni so tudi
objekti, ki jih pogojuje načrtovana rekonstrukcija
ceste (nadkrita čakalnica na postajališču,
kolesarska pot in pešpot, oporni in podporni
zidovi, nadhodi, podhodi, prepusti, protihrupne
ograje, pomožni cestni objekti in podobno,
urbana oprema) ter objekti gospodarske javne
infrastrukture, ki jih je v območju ceste treba
zgraditi ali prestaviti zaradi rekonstrukcije ceste;
– smučišče, vključno z začasno postavljenimi
montažnimi vlečnicami;
– začasni objekti in začasni posegi in sicer:
a) pokriti prostor z napihljivo konstrukcijo ali v
montažnem šotoru,
b) oder z nadstreškom, sestavljen iz montažnih
elementov,
c) cirkus, če so šotor in drugi objekti montažni,
d) začasna tribuna za gledalce na prostem,
e) premični objekti za rejo živali v leseni izvedbi
(npr. premični čebelnjak, premični kokošnjak,
premični zajčnik),
f) premični tunel in nadkritje,
g) zaščitna mreža,
h) lovska preža, to je netemeljena lesena
konstrukcija,
i) odprti sezonski gostinski vrt, to je posebej
urejeno zemljišče kot del gostinskega obrata,
ter
ostali objekti in posegi, ki se na podlagi Zakona
o kmetijskih zemljiščih do določitve območij
trajno varovanih in ostalih kmetijskih zemljišč še
lahko načrtujejo na kmetijskih zemljiščih brez
spremembe namenske rabe pod pogoji in
omejitvami, ki jih določa navedeni zakon.
(9) Pomožni kmetijsko-gozdarski objekti iz prve
in druge alineje osmega odstavka tega člena se
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lahko uporabljajo le v kmetijske namene. Po
odstranitvi začasnih objektov in začasnih
posegov je potrebno na zemljišču, na katerem
so bili objekti postavljeni oz. izvedeni posegi,
vzpostaviti prvotno stanje.
(10) Pomožne kmetijsko-gozdarske objekte iz
prve alineje osmega odstavka tega člena, ki so
po predpisu, ki ureja razvrščanje objektov glede
na zahtevnost gradnje, nezahtevni objekti, razen
rastlinjaka, ograje za pašo živine, obore za rejo
divjadi, ograje in opore za trajne nasade in
opore za mreže proti toči ter ograje za zaščito
kmetijskih pridelkov, lahko na kmetijskem
zemljišču gradi investitor, ki ima v lasti oziroma v
zakupu:
- najmanj 1 ha kmetijskih zemljišč, ki so glede
na evidenco dejanske rabe zemljišč uvrščena
med njive in vrtove, travniške površine, trajne
nasade in druge kmetijske površine ali
- najmanj 5000 m2 kmetijskih zemljišč, ki so
glede na evidenco dejanske rabe zemljišč
uvrščena med trajne nasade.
(11) Združevanje več vrst objektov glede na
namen je dopustno v eni stavbi, ki ima skupne
konstrukcijske elemente, vendar njena velikost –
skupna površina ne sme presegati meril, kot jih
za enostaven in nezahteven objekt določa
predpis o razvrščanju objektov glede na
zahtevnost gradnje. Po umestitvi v prostoru
(legi) naj se podreja značilnostim prostora in ne
izstopa iz podobe kulturne krajine. Optimalna
lokacija umestitve pomožnih kmetijsko
gozdarskih objektov je v izteku oziroma na robu
domačij, ob gozdnih robovih ter ob obstoječih
poteh. Odmiki objektov od parcelnih mej
sosednjih zemljišč, ki niso v lasti investitorja,
morajo biti takšni, kot je s tem odlokom določen
za enostavne in nezahtevne objekte na območju
stavbnih zemljišč. Oblikovanje objektov naj
izhaja iz meril arhitekturnega oblikovanja
avtohtonih tipov iste vrste stavb v območju (v
tlorisni zasnovi, fasadnem oblikovanju, uporabi
konstrukcijskih materialov). Grajene ograje za
pašo živine naj se oblikujejo po merilih plota
(3.4.1.17.). Dopustni nezahtevni in enostavni
objekti se lahko preko samostojnih priključkov
priključujejo na omrežja, objekte in naprave
gospodarske javne infrastrukture. Do pomožnih
kmetijsko gozdarskih objektov je dopustno
urediti dostopno pot z obračališčem.
(12) Objekti za preprečevanje erozije na
strminah - palisade, lovilne in prosto viseče
mreže ter drugi ukrepi za varovanje so dopustni

Stran 77

kot del rekonstrukcij lokalnih cest in naj se
izvajajo tako, da ne bodo vidno moteči.
(13) Objekte, ki se uvrščajo med majhne stavbe
kot dopolnitev obstoječe pozidave ter
sosedske ograje in podporne zidove je dopustno
postaviti na zemljišču, ki je bilo pri izdaji
dovoljenja za gradnjo z lokacijsko ali gradbeno
dokumentacijo določeno kot pripadajoče
funkcionalno zemljišče k objektu.
Varovanja
(14) Na območjih, ki so na kakršenkoli način
zavarovana z državnimi ali lokalnimi predpisi, so
posegi v prostor ali gradnja objektov dopustni,
če jih tak predpis dopušča. Poseg ali gradnjo se
v takem primeru lahko izvede le ob upoštevanju
pogojev ter ob soglasju organa oziroma službe
pristojne za področje varovanja.
Varovanje vodnih virov
(15) Na vodovarstvenih območjih je režim
kmetovanja potrebno prilagoditi. Potrebno je
upoštevati časovna obdobja, v katerih je
gnojenje z določenim gnojilom prepovedano.
Gnojenje je potrebno omejiti v skladu z dobro
kmetijsko
prakso,
ki
mora
upoštevati
okoljevarstvene lastnosti, kot so: tip tal, nagib
zemljišč, klima, padavine oziroma namakanje,
raba tal in kolobarjenje, predvidene potrebe
kultur po dušiku z upoštevanjem zalog dušika v
tleh, mineralizacije in vnosa z gnojili. V skladu z
režimi na vodovarstvenih območjih je treba
urediti odvajanje komunalnih odpadnih vod in
onesnaženih vod kmetijskih gospodarstev
(gnojne jame, gnojišča itd).
Varstvo na enotah registrirane kulturne
dediščine
(16) Na varovanih enotah KD, ki ležijo na
območju kmetijskih zemljišč so dovoljeni le
posegi, ki prispevajo k varovanju in trajni
ohranitvi dediščine (na mestu samem) ali
zvišanju njene vrednosti. Kvalitetne prostorske
vedute naj se ohranjajo. Gradnja novih
stavb/objektov ni dovoljena. V vplivnih območjih
le teh pa se ne smejo umeščati ureditve, ki bi
poslabšale vrednost varovanega objekta. Ob
tem je potrebno omogočiti dostop javnosti do leteh. Kakršnikoli posegi v enote in območja
varovane kulturne dediščine so možni le s
predhodno
pridobitvijo
kulturno-varstvenih
pogojev in soglasja pristojne enote ZVKDS.
(17) Ograditev posameznih delov kmetijskega
zemljišča
na
območju
registriranega
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arheološkega najdišča ni sprejemljiva. Pred
posegi (agromelioracijo, globoko oranje, nove
poljske poti…) na varovanih območjih
arheološke dediščine, je potrebno opraviti
prehodne arheološke raziskave.
Ohranjanje narave
(18) Na območjih, ki so zavarovani po predpisih
o ohranjanju narave, se ne postavlja obor za
gojenje tujerodnih prostoživečih vrst. Na
območju rastišč, ki ima status naravne vrednote
in biotske raznovrstnosti, se za zagotavljanje
ugodnega stanja vrste upošteva pogoje in
varstvene usmeritve, ki izhajajo iz predpisov s
področja varstva naravnih vrednot in biotske
raznovrstnosti. Za vse posege na kmetijskih
zemljiščih na območjih, ki imajo na podlagi
predpisov o ohranjanju narave poseben status,
je treba pridobiti soglasje pristojnega organa za
ohranjanje narave. Postavljanje obor in
ograjevanje parcel v odprti kmetijski krajini na
območjih ohranjanja narave je dopustno le
izjemoma tako, da je mogoč prehod
prostoživečih vrst.
Pogoji in merila za parcelacijo
(19) Z novo parcelacijo se ne smejo poslabšati
pogoji tehnološke obdelave zemljišč. V
postopku parcelacije je potrebno zagotoviti
nadomestne dostope do kmetijskih zemljišč, ki
so prekinjeni zaradi gradnje ali drugih razlogov.
Varstvo pred hrupom
(20) Na območju KGV s podrobno namensko
rabo K1 in K2, velja režim IV. SVPH, razen na
mirnem območju na prostem.
65. člen
(KGV - G - gozdna zemljišča)
Namembnost, osnovne dejavnosti, dopustne
prostorske ureditve
(1) Gozd je javna dobrina in je dostopen vsem
ljudem. V njem je dovoljeno gozdarstvo, ki
obsega gojenje in izkoriščanje gozdov, vključno
z nabiranjem gozdnega rastlinja in drugih
gozdnih dobrin, poleg tega pa še dejavnosti
storitev za gozdarstvo in lovstvo. V gozdu je
dopustno gojenje trajnih nasadov avtohtonih
gozdnih, drevesnih in drugih rastlinskih vrst in
gojenje živali, katerih naravno bivalno okolje je
gozd, vendar le v obsegu in pod pogoji, ki jih
določi pristojni zavod za gozdove. Po izvedbi del
je potrebno mehanizacijo umakniti iz gozda.
Območja varovalnih gozdov so prikazana kot
podenota EUP KGV z oznako .vg in gozdov s
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posebnim namenom kot podenota EUP KGV z
oznako .gpn.
(2) Prostor se ureja v skladu z zakonodajo s
področja gozdov. Posegi v prostor na območju
gozdov
morajo
biti
v
skladu
z
gozdnogospodarskim načrtom. Dopustne so le
prostorske ureditve v skladu z zakoni in
podzakonskimi predpisi, ki urejajo področje
gozdarstva, lovstva, kmetijstva, varstva voda,
ohranjanja narave, varstva okolja, varovanja
kulturne dediščine, rudarstva, zaščite in
reševanja.
V gozdovih je prepovedano
vsakršno dejanje, ki zmanjšuje rastnost sestoja
ali rodovitnost rastišča, stabilnost ali trajnost
gozda oziroma ogroža njegove funkcije, njegov
obstoj ali namen.
(3) Na gozdnih zemljiščih se brez spremembe
namenske rabe in le kadar ni mogoče
pričakovati, da bi poseg oziroma spremenjena
raba onemogočala zagotavljanje ekoloških,
socialnih in proizvodnih funkcij predmetnih in
sosednjih gozdnih zemljišč ali da bi poslabšala
možnosti njihovega uresničevanja, lahko
izvajajo, gradijo oziroma postavljajo:
- vodni zadrževalniki za potrebe namakanja
kmetijskih zemljišč in ribniki,
- gradbeno inženirski objekti, ki so omrežja ali
deli
omrežij
gospodarske
javne
infrastrukture in so po predpisih o uvedbi in
uporabi enotne klasifikacije objektov
uvrščeni med daljinske (prenosne) in
lokalne (distribucijske) cevovode za pitno in
odpadno komunalno in padavinsko vodo s
pripadajočimi objekti in napravami in lokalne
(distribucijske) elektroenergetske vode,
plinovode, vročevode ter vode elektronskih
komunikacij s pripadajočo opremo in
napravami,
- posegi za začasne ureditve in gradnje za
potrebe obrambe in varstva pred naravnimi
in drugimi nesrečami ter sanacijo njihovih
posledic,
- začasni objekti, kot so navedeni v točki (15)
tega člena,
- objekti za šport in rekreacijo na prostem,
navedeni v točki (16) tega člena,
- rekonstrukcije državnih, občinskih cest in
drugih cest in poti s katerimi se zagotavlja
dostopnost do kmetijskih zemljišč, gozdov,
zemljišč za gradnjo in objektov.
(4) Novogradnja objektov ob gozdnih površinah
znotraj stavbnih zemljišč je praviloma možna v
oddaljenosti najmanj ene drevesne višine

Št. 2

Uradni vestnik Zasavja

odraslega gozdnega sestoja oziroma v
oddaljenosti 25 m od gozdnega roba oziroma
posameznega gozdnega drevja. Izjemoma je
odmik lahko manjši, če so izvedeni vsi požarnovarnostni ukrepi in drugi ukrepi skladno s
soglasjem pristojne gozdarske službe. V
primeru poseganja v gozd je potrebna sanacija
novo nastalega gozdnega roba, razgaljenih tal,
novo nastalih brežin z utrditvijo in zasaditvijo z
ustreznimi avtohtonimi drevesnimi in grmovnimi
vrstami.
(5) Vožnja z motornimi vozili v območju gozdov,
izven kategoriziranih cest in gozdnih cest, po
gozdnih poteh in vlakah, ni dovoljena.
Izjemne dejavnosti
(6) V gozdu je dovoljena razvojno raziskovalna
dejavnost s področja naravoslovnih ved, zaščite
in reševanja pri požarih in nesrečah,
izobraževanje, povezano z gozdarstvom,
lovstvom in naravoslovnimi vedami, športne in
druge dejavnosti za prosti čas, za katere niso
določeni posebni pogoji za izvajanje dejavnosti.
Kadar je za posamezne aktivnosti ali prireditve
iz športnih ali drugih dejavnosti za prosti čas
potrebno pridobiti posebne pogoje, se le-te
lahko izvajajo pod pogoji in ob soglasju
pristojne enote Zavoda za gozdove Slovenije.
Dejavnosti in gradnje v območju pridobivalnega
prostora rjavega premoga
(7) Območje pridobivalnega prostora rjavega
premoga, opredeljenega v prikazu stanja
prostora, je dolgoročno namenjeno rudniški
eksploataciji z jamskim odkopavanjem kot tudi s
površinskimi kopi oziroma sanaciji degradirane
površine tako v času odkopavanja kot tudi v
času zapiranja. Na območju pridobivalnega
prostora rjavega premoga so na gozdnih
zemljiščih dopustni posegi in objekti navedeni v
tem členu skladno z omejitvami v rabi
prostora navedenimi v drugem odstavku 43.
člena ter ureditve za sanacijo območja
pridobivalnega prostora navedene v Posebnih
pogojih urejanja iz 67. člena. Pred začetkom
gradnje je potrebno pridobiti soglasje nosilca
rudarske pravice. Nosilec rudarske pravice je
dolžan kontinuirano zagotavljati sanacijo
sekundarne
degradacije
in
zavarovanje
nevarnega
območja - čiščenje oziroma preprečevanje
odlaganja odpadkov, gradnjo oz. vzdrževanje
ograje za zaščito dostopa do nevarnih mest in
urejanje brežine.
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(8) Gospodarjenje z gozdom in izvlek ter
spravilo lesnih sortimentov po obstoječih
prometnicah, ki se uporabljajo za potrebe
dostopa do gozdnih zemljišč, mora biti
nemoteno, še posebej to velja za gozdove ob
območjih naselij.
Dostope in dovoze do
gozdnih zemljišč je potrebno ohraniti oziroma
jih v primeru ukinitve zaradi pozidave ali drugih
posegov nadomestiti z novimi.
Osnovna merila rabe gozdnih zemljišč
(9) Gozdna zemljišča je treba uporabljati v
skladu z njihovim namenom in pri tem
upoštevati predpise in omejitve njihovih
zmogljivosti. Na območjih gozdnega prostora je
skladno s predpisi s področja gozdarstva
dopustna raba za potrebe rekreacije in turizma
z upoštevanjem conacije gozdnega prostora in
pod pogojem, da se za povečano obremenitev
z negozdno rabo dogovori poseben režim rabe
gozdnega prostora z ZGS, lastniki gozdov in
občino.
(10)
Umeščanje
gospodarske
javne
infrastrukture v prostor naj se načrtuje tako, da
se v največji meri upošteva značilne naravne
prvine kot so gozdni rob, podnožje pobočij,
reliefne značilnosti, vpliv na vidnost naselja in
značilne vedute. Infrastruktura naj bo položena
tako, da bo poseg v prostor čim manjši, da bo
potrebna čim manjša krčitev gozda, da ne bodo
prizadete funkcije gozdov in da ne bodo
fragmentirani strnjeni kompleksi gozdov.
(11) V primeru zahtevnejših posegov je
potrebno izdelati presojo vplivov na okolje. Pri
tem je potrebno upoštevati, da je v primeru, ko
gozdno gospodarski ukrepi niso dovoljeni, režim
predpisan s predpisi o varovalnih gozdovih in
gozdovih
s
posebnim
namenom.
V
večnamenskih gozdovih, ki imajo na ravni 1.
stopnje poudarjeno katerokoli ekološko ali
socialno funkcijo, se posegi dovolijo le v
izjemnih primerih. To je, ko so nujni in zanje ni
druge možnosti. V gozdovih s poudarjenimi
socialnimi funkcijami so posegi dovoljeni v
primerih, ko gre za objekt, ki dopolnjuje
načrtovano, s socialnimi funkcijami skladno rabo
gozda. V osrednjih delih velikih kompleksov
gozdov v gozdni, gozdnati in gorski krajini, je
dopustno na račun gozdov osnovati le travne in
v določenih primerih vodne površine. Posegi v
gozdni prostor zaradi izgradnje infrastrukturnega
objekta, z izjemo gozdne ceste, ki bi potekal
skozi
osrednji
predel
velikih
gozdnih
kompleksov v gozdni krajini, niso dovoljeni
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oziroma so dovoljeni le v primerih ko so nujni in
zanje ni druge možnosti.
(12) Na območjih varovalnih gozdov se ne
dopušča posegov v podtalje ali vegetacijo,
kadar bi to zavrlo ali občutno zmanjšalo
sposobnosti obnavljanja naravne zarasti, še
posebno pa kadar bi to spodbudilo erozijske
procese. V varovalnih gozdovih so izjemoma
dopustni posegi in ukrepi, ki so opredeljeni z
veljavnimi gozdnogospodarskimi načrti in so
skladni z varstvenimi režimi ter zagotavljajo
ohranitev ter krepitev varovalne, hidrološke,
biotopske ali klimatske funkcije gozda.
Dopustne gradnje
(13) Poleg dopustnih gradenj in posegov
navedenih v točki (3) tega člena je dopustna
gradnja naslednjih pomožnih stavb (3.4.3.7.) ter
gradbeno inženirskih objektov, ki so s
predpisom o razvrščanju objektov glede na
zahtevnost gradnje, razvrščeni med nezahtevne
in enostavne in sicer: podporni zid; rezervoar za
vodo in vodnjak; priključek na objekt
gospodarske javne infrastrukture in daljinskega
ogrevanja; pomožni kmetijsko gozdarski objekti
in objekti za kmetijske proizvode ter dopolnilno
dejavnost, ki niso namenjeni bivanju (čebelnjak,
krmišče, napajalno korito, grajena ograja za
pašo živine, grajena obora, grajena ograja ter
opora za trajne nasade – drevesnice gozdnega
drevja, grajena poljska pot, grajena gozdna
prometnica), ter majhna stavba – gozdarska
koča -za potrebe javne rabe gozdarstva ter
lovska izvidnica (preža). Čebelnjak se lahko
postavi le, če investitor izpolnjuje pogoje za vpis
čebelnjaka v register čebelnjakov. Gradnja
kmetijsko gozdarskih objektov ter objektov za
kmetijske proizvode oziroma spravilo pridelkov
ali izvajanje dopolnilne dejavnosti kmetije je
dovoljena le pod pogojem, da gre za gradnjo, ki
je načrtovana ob gozdnih robovih v neposredni
bližini grajenega območja obstoječe kmetije in
postavitev oziroma gradnja ni možna na
območju stavbnih zemljišč. V tem primeru mora
biti pridobljeno mnenje pristojne kmetijske
svetovalne službe iz katerega izhaja, da je
takšen objekt nujno potreben za obratovanje
kmetije. Gradnja podpornih zidov v območju
gozdnih zemljišč je dovoljena samo v primeru
zavarovanja cest in z namenom preprečitve
oziroma sanacije zemeljskih usadov in plazov.
Gradnja
oziroma
postavljanje
objektov
navedenih v 13. in 15. točki tega člena je
dovoljena le , kadar ni mogoče pričakovati, da
bi
poseg
oziroma
spremenjena
raba
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onemogočala zagotavljanje ekoloških, socialnih
in proizvodnih funkcij predmetnih in sosednjih
gozdnih zemljišč ali da bi poslabšala možnosti
njihovega uresničevanja.
(14) Na območju gozdov se lahko gradijo,
povečujejo
obstoječe
kapacitete
ter
rekonstruirajo gradbeno inženirski objekti
navedeni v 3. točki tega člena, ki so del omrežij
in naprav gospodarske javne infrastrukture, v
skladu s predpisi, ki se nanašajo na gozdove in
druga področja, če pri tem niso prizadeti
osrednji predeli velikih gozdnih kompleksov in
funkcije gozda. Dopustni so vsi posegi in
gradnja objektov za zavarovanje pred naravnimi
in drugimi nesrečami ter sanacijo njihovih
posledic (podporni zidovi, zložbe, zagatne
stene, mreže, piloti ipd.) za zaščito pred
plazenjem, zdrsi, udori, posedanji in drugimi
erozijski pojavi. Dopustna je tudi gradnja
komunalnih priključkov na javno infrastrukturo.
(15) Dopustna je postavitev začasnih objektov
za namenjenih sezonski turistični ponudbi ali
prireditvam vendar le izjemoma in pod pogojem,
da gre za objekte, ki dopolnjujejo obstoječo
turistično ponudbo in da se ti navezujejo na
obstoječa stavbna zemljišča in kadar ni
pričakovati, da bi gradnja oziroma izvajanje
dejavnosti negativno vplivala na poudarjenost
funkcij gozdov. Vse dejavnosti namenjene
turizmu se usmerja v tista območja gozdov, v
katerih izvajanje ni v nasprotju s poudarjenimi
funkcijami. Pri umeščanju objektov je treba
upoštevati tudi določila 17. točke tega člena.
(16) Na območju gozdnih zemljišč je praviloma
dopustna
le
gradnja
oziroma
ureditev
kolesarskih stez, in različnih tematskih poti
(kolesarskih in jahalnih poti, planinskih,
sprehajalnih in učnih poti, trimskih stez).
Postavitev drugih vadbenih objektov namenjenih
športu in rekreaciji na prostem - igrišč za šport in
rekreacijo je dopustna le izjemoma, če se ti
navezujejo na obstoječa stavbna zemljišča
oziroma zemljišča namenjena tovrstni gradnji in
kadar ni pričakovati, da bi gradnja oziroma
izvajanje dejavnosti negativno vplivala na
poudarjenost funkcij gozdov. Vse dejavnosti se
usmerja v tista območja gozdov, v katerih
izvajanje ni v nasprotju s poudarjenimi
funkcijami. Na območju gozdnih zemljišč ni
dopustno graditi grajenih in utrjenih površin za
šport in rekreacijo na prostem (npr. teniških in
golf igrišč, nogometnih igrišč in drugih igrišč
namenjenih igri z žogo, smučišč, vzletišč, ipd.).
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(17) Dopustno je postavljanje spominskih
obeležij,
pomožnih
objektov
namenjenih
obrambi in varstvu pred naravnimi in drugimi
nesrečami ter pomožni objekti za spremljanje
stanja
okolja
in
naravnih
pojavov,
radioamaterstva ter za potrebe raziskav,
turistične in obvestilne signalizacije.
(18) Na obstoječih posebnih javnih stavbah –
kapelicah in znamenjih (križna) so dopustna le
vzdrževalna dela. Na obstoječih objektih, ki niso
skladni z namembnostjo, pa so dopustna le
vzdrževalna dela in odstranitev, na obstoječih
pomožnih kmetijsko – gozdarskih stavbah pa je
dopustna tudi rekonstrukcija, dozidava ter
nadomestna gradnja v skladu z merili
nezahtevnega in enostavnega objekta.
(19) Na območjih, ki so na kakršenkoli način
zavarovana z državnimi ali lokalnim predpisi, so
posegi v prostor ali gradnja objektov dovoljeni
le, če jih tak predpis dopušča. Poseg ali gradnjo
se v takem primeru lahko izvede le ob
upoštevanju pogojev ter ob soglasju organa
oziroma pristojne službe za področje varovanja.
Na območjih varovalnih gozdov in gozdov s
posebnim
namenom
gradnja
objektov
praviloma ni dovoljena oziroma je dopustna le
izjemoma na podlagi predhodno pridobljenega
dovoljenja ministrstva pristojnega za gozdove.
(20) Gozd oz. gozdni prostor so vsa zemljišča,
ki so v naravi in po veljavnem GGN opredeljena
kot gozd, ne glede na njihovo namensko rabo,
in vsa negozdna zemljišča, ki imajo na gozdna
zemljišča neposreden vpliv oziroma skupaj z
njimi zagotavljajo uresničevanje funkcij gozda
(praviloma gre za zemljišča , ki so oddaljena od
gozdnega roba v 25 m pasu.
(21) Za vse posege v gozd oz. gozdni prostor je
potrebno pridobiti soglasje Zavoda za gozdove
Slovenije. V skladu s predpisi s področja
graditve objektov je v postopku pridobivanja
gradbene
dokumentacije
za
pridobitev
gradbenega dovoljenja potrebno vključiti tudi
ZGS, ki izda projektne pogoje za poseg v
prostor in soglasje k projektnim rešitvam.
Mnenje ZGS se mora pridobiti tudi za graditev
objektov izven gozda, če je iz poročila o vplivih
na okolje razvidno, da bi objekt ali posledice
delovanja objekta negativno vplivali na gozdni
ekosistem in funkcije gozda.
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(22) Za krčitev gozda v kmetijske namene je
treba pridobiti dovoljenje ZGS. Krčitev ZGS
lahko dovoli, če je v skladu s tem aktom na
površini gozda določena namenska raba
kmetijsko zemljišče. Dovoli pa se lahko tudi
krčitev na površini gozda, ki ne presega 0,5 ha,
če taka krčitev ni v gozdu, ki je opredeljen kot
varovalni gozd ali gozd s posebnim namenom.
Varstvo na enotah registrirane kulturne
dediščine
(23) Na varovanih enotah KD, ki ležijo na
območju gozdov so dopustni le posegi, ki
prispevajo k varovanju in trajni ohranitvi
dediščine (na mestu samem) ali zvišanju njene
vrednosti. Prostor ob enoti KD naj bo vzdrževan.
Vsa dela v gozdu v bližini enote KD se izvaja
tako, da se le te ne poškoduje. Kakršnikoli
posegi v enote in območja varovane kulturne
dediščine so možni le s predhodno pridobitvijo
kulturno-varstvenih pogojev in soglasja pristojne
enote ZVKDS.
Ohranjanje narave
(24) Načrtovanje prostorskih ureditev na
območjih gozdov (npr. gozdne prometnice,
protipožarne preseke) mora zagotavljati varstvo
zavarovanih območij, naravnih vrednot in
ohranjanje biotske raznovrstnosti zlasti na
ekološko pomembnih območjih in posebnih
varstvenih območjih. Za vse posege na območju
gozdov, ki imajo na podlagi predpisov o
ohranjanju narave poseben status, je potrebno
pridobiti soglasje pristojnega organa za
ohranjanje narave.
Varstvo pred hrupom
(25) Na območju KGV s podrobno namensko
rabo G velja režim IV. SVPH, razen na mirnem
območju na prostem.
Pogoji in merila za parcelacijo, dostopi
(26) Dopustna je parcelacija, s katero se
povečuje površina parcel z združevanjem
posesti. Parcelacija gozdnih parcel v smislu
deljenja parcel je dovoljena le, če je zaradi
različne strukture utemeljena glede dejanske
rabe ali kakovostnega razreda na parceli ter
kadar je to potrebno za zagotavljanje
dostopnosti sosednjih parcel (zaradi dodelitve
služnosti) ter v primeru odmere stavbnega
zemljišča. Parcelacijo gozdnih parcel, manjših
od 5 ha, je dopustno izvajati v skladu z
zakonodajo.
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(27) Z novo parcelacijo se ne smejo poslabšati
tehnološki pogoji izvajanja del. Ob izvajanju
posegov v prostor, ki prekinjajo obstoječe
dostope do gozdnih zemljišč, je le-te potrebno
nadomestiti. Dostop do gozda z gozdarsko
mehanizacijo mora ostati neoviran.
66. člen
(KGV – V – vodne površine / VC – celinske
vode, VI – vodna infrastruktura)
Namembnost, dejavnosti in posegi v prostor
(1) Površine celinske vode so naravno vodno
javno dobro, dostopno vsem ljudem na način in
pod pogoji kot jih določajo predpisi o vodah.
Površine celinske vode so tudi grajeno javno
vodno dobro, ki je zemljišče nastalo zaradi
ureditve ali prestavitve naravnega vodotoka,
zajezitve tekočih voda, zaradi odvzema ali
izkoriščanja mineralnih surovin ali drugega
podobnega posega v prostor in je namenjeno
splošni rabi. V priobalno zemljišče celinskih
voda spada zemljišče, ki neposredno meji na
vodno zemljišče, zunanja meja priobalnih
zemljišč sega na vodah 1. reda 15 metrov od
meje vodnega zemljišča, na vodah 2. reda pa 5
metrov od meje vodnega zemljišča. Pri vodah 1.
reda zunanja meja priobalnega zemljišča izven
območja naselja sega najmanj 40 m od meje
vodnega zemljišča. Priobalna zemljišča so tudi
vsa zemljišča med visokovodnimi nasipi. Med
vode 1. reda spada reka Sava, vse ostale vode
so 2. reda.
(2) Načrtovanje prostorskih ureditev in
dejavnosti na območju voda in obvodnih
zemljiščih naj zagotavlja varstvo naravnih
vrednot in biotsko raznovrstnost, predvsem
ohranjanje habitatov tistih živalskih vrst in
habitatnih tipov, zaradi katerih je določeno
ekološko pomembno območje in posebno
varstveno območje (območje Natura 2000).
Raba vode in vodnih ter priobalnih zemljišč
(3) Rabo in druge posege v vode, vodna in
priobalna zemljišča ter zemljišča na varstvenih
in ogroženih območjih ter na drugih zemljiščih
se načrtuje tako, da se ne poslabšuje stanje
voda, da se omogoča varstvo pred škodljivim
delovanjem
voda,
ohranjanje
naravnih
procesov, naravnega ravnovesja vodnih in
obvodnih ekosistemov ter varstvo naravnih
vrednot po predpisih o ohranjanju narave.
(4) Naravno ali grajeno vodno javno dobro lahko
na način in ob pogojih, ki jih določa Zakon o
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vodah (ZV-1), uporablja vsakdo tako, da ne
vpliva škodljivo na vodo, vodni režim, naravno
ravnovesje ter obvodne ekosisteme in ne
omejuje enake pravice drugim. Odvzem vode iz
vodotokov mora zagotavljati pogoje za ohranitev
vodnih in obvodnih habitatov ter ekološko
povezanost habitatov pred in za zajezitvijo
oziroma odvzemom vode.
(5) Vodno dobro se dovoljuje za splošno rabo in
sicer: za pitje, kopanje, potapljanje, veslaške
športe, čolnarjenje, drsanje ali druge osebne
potrebe, če takšna raba ne zahteva uporabe
posebnih naprav (vodne črpalke, natege ali
podobno ) ali zgraditve objekta in naprave za
katerega je potrebno pridobiti dovoljenje skladno
s predpisi na področju urejanja prostora in
graditve objektov. V okviru splošne rabe je
dovoljeno uporabljati vodo za gašenje požarov
ter druge naloge zaščite in reševanja tudi z
uporabo posebnih naprav, če zanje ni treba
pridobiti dovoljenja, skladno s predpisi na
področju urejanja prostora in graditve objektov.
(6) Posebna raba je dopustna samo na podlagi
vodnega dovoljenja ali koncesije ob izpolnitvi
pogojev iz 3. odstavka tega člena ter če
bistveno ne omejuje splošne rabe. Posebna
raba je vsaka raba, ki presega meje splošne
rabe, raba naplavin ali podzemnih voda.
(7) Na reki Savi so dopustni športna vadba,
rekreacijske aktivnosti in izvedba vseh vrst
tekmovanj v veslaških disciplinah na mirnih in
divjih vodah ter z maketami motornih čolnov in
jadrnic. Plovni režim na vodah se določi v
skladu s predpisi o plovbi po celinskih vodah.
(8) Na priobalnih zemljiščih je, skladno z določili
ZV-1, prepovedano gnojenje in uporaba
sredstev za varstvo rastlin.
Druge dejavnosti
(9) Poleg dejavnosti povezanih z upravljanjem in
vzdrževanjem
celinskih
voda,
vodne
infrastrukture in priobalnih zemljišč ter splošno
rabo vode, so dopustne tudi dejavnosti
povezane s posebno rabo vode pod pogoji iz
vodnega dovoljenja oziroma koncesije za rabo
vode, kot to določajo predpisi o vodah, ki jih je
potrebno pridobiti za naslednje dejavnosti:
proizvodnjo pijač, potrebe kopališč, proizvodnjo
električne energije v hidroelektrarni, odvzem
naplavin, rejo vodnih organizmov za trg.
Gradnja objektov in drugi posegi v prostor
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(10) Na območju celinskih voda in vodne
infrastrukture ter priobalnih zemljišč je dopustna
gradnja objektov javne infrastrukture in gradnja
objektov grajenega javnega dobra v skladu z
Zakonom o vodah in z drugimi zakoni. Dopustna
je gradnja hidroenergetskih objektov za
neposredno rabo vode za pridobivanje
električne energije. Dopustno je izvajanje
ukrepov,
s
katerimi
se
izboljšujejo
hidromorfološke in biološke lastnosti površinskih
voda ter ohranja narava. Dopustna je gradnja
objektov, ki so potrebni za rabo voda in
zagotavljanje varnosti plovbe, objekti, namenjeni
varstvu pred utopitvami, varstvu pred naravnimi
in drugimi nesrečami, za potrebe zaščite in
reševanja ter preprečevanja onesnaženja voda
(pritrjevanje
zaves
za
prestrezanje
in
odstranjevanje nevarnih snovi ipd.). Na
priobalnih zemljiščih, ki so kmetijska zemljišča je
dopustna le gradnja naslednjih objektov oziroma
posegi, ki so skladni z veljavno Uredbo:
- mala komunalna čistilna naprava;
- nepretočna greznica;
- rezervoar;
- vodnjak, vodomet;
- pomožni komunalni objekti;
- vodno zajetje in objekti za akumulacijo vode in
namakanje (dopusten je zajem pitne in
tehnološke vode, grajen namakalni sistem s
črpališčem in vodni zbiralnik);
- agrarne operacije in vodni zadrževalniki za
potrebe namakanja kmetijskih zemljišč;
- gradbeno inženirski objekti, ki so po predpisih
o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst
objektov in o določitvi objektov državnega
pomena uvrščeni v skupini 221 – daljinski
cevovodi, daljinska (hrbtenična ) komunikacijska
omrežja in daljinski prenosni elektroenergetski
vodi ter 222 – lokalni cevovodi, lokalni
(distribucijski) elektroenergetski vodi in lokalna
(dostopovna) komunikacijska omrežja;
- posegi za začasne ureditve za potrebe
obrambe in varstva pred naravnimi in drugimi
nesrečami;
- rekonstrukcija lokalnih cest,
(11) Za obstoječe objekte in naprave, ki se
nahajajo na vodnem in priobalnem zemljišču je
rekonstrukcija, sprememba namembnosti ali
nadomestna gradna mogoča, če se s tem ne
povečuje poplavna ali erozijska nevarnost ali
ogroženost in ne poslabšuje stanje voda. Pri
tem mora biti omogočeno izvajanje javnih služb,
obstoječa posebna raba vode. Z rekonstrukcijo
ali nadomestno gradnjo se oddaljenost do meje
vodnega
zemljišča ne
sme
zmanjšati.
Rekonstrukcija, adaptacije ali obnova, ki
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bistveno ne spreminja namembnosti in velikosti
objektov, se izvede ob zagotavljanju ohranjanja
naravnih vrednot in pogojev za ohranitev vodnih
in obvodnih habitatov ter ekološko povezanost
habitatov pred in za zajezitvijo oziroma
odvzemom vode.
(12) Premostitve voda in gradnja na vodnem
zemljišču morajo zagotavljati poplavno varnost
in ne smejo poslabševati stanja voda in vodni
režim. Zacevljanje ali prekrivanje vodotokov ni
dopustno, razen za potrebe premoščanja na
krajših razdaljah za dostope ali prehode preko
vodotoka
z
objektom
javne
prometne
infrastrukture.
(13) Za vsak poseg, ki bi lahko trajno ali
začasno vplival na vodni režim ali stanje voda,
je potrebno pridobiti vodno soglasje v skladu z
ZV-1.
Drugi pogoji za gradnjo in posege v prostor
(14) Med gradnjo ni dovoljeno posegati v strugo
niti v tla z materiali, ki vsebujejo nevarne spojine
(klorirane organske spojine, toksične kovine itd).
V času gradnje je nujno spremljanje kakovosti
voda in prilagoditev dinamike izvajanja
gradbenih del vremenskim razmeram in
vodostaju. Posege v vodotoke je potrebno
izvajati tako, da v vodi ne nastanejo razmere
neprekinjene kalnosti. Zagotoviti je treba
ekološko sprejemljiv pretok na vseh prizadetih
vodotokih v času gradnje in po njej.
Varstvo narave
(15) Ob vseh vodotokih se ohranja obstoječa
avtohtona vegetacija, na delih brežine, kjer pa je
bila odstranjena pa se z zasaditvijo avtohtone
grmovne in drevesne vegetacije ponovno
vzpostavi
pestra
vrstna
in
višinska
strukturiranost obvodnega pasu. Vzdolž vodnih
brežin naj se za preprečevanje širitve alohtonih
(invazivnih) vrst, npr.: pelionolistne ambrozije,
robinje, rudbekije, japonskega dresnika, žlezave
nedotike, topinambura, velikega pajesna,
kanadske zlate rozge, zagotovi izvajanje
ukrepov za njihovo odstranitev in nato vzdržuje
pestra
strukturiranost
rastišču
primerne
avtohtone
vegetacije.
Morebitno
širjenje
invazivnih vrst na območju, kjer se izvajajo
posegi, se prepreči z njihovim sprotnim
odstranjevanjem. Za vse posege na območju
voda in vodnih virov, ki imajo na podlagi
predpisov o ohranjanju narave poseben status,
je potrebno pridobiti soglasje pristojnega organa
za ohranjanje narave.
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Pogoji varstva pred poplavami in z njimi
povezano erozijo
(16) Za poplavna območja v občini so izdelane
Hidrološko-hidravlične analize in poplavne ter
erozijske karte obstoječega in načrtovanega
stanja za območje Bobna (od »Riklovega
mosta« do Save), Save, Brezniški in Brški potok
(IZVO d.o.o., št. proj. C71-FR/10, september
2011, dopolnitev januar 2012; IZVO-R d.o.o., št.
proj. C71/NS-FR/10, junij 2012, dopolnitev
marec 2015); Hidrološko – hidravlične analize in
poplavne ter erozijske karte obstoječega in
načrtovanega stanja za območje Bobna (do
»Riklovega mosta«) z Bobnarico in pritoki v
Hrastniku (IZVO d.o.o., št. proj. C64-FR/10,
oktober 2011, dopolnitev januar 2012; IZVO-R
d.o.o., št. proj. C64/NS-FR/10, junij 2012,
dopolnitev marec
2015);
Hidrološko
–
hidravlične analize in poplavne ter erozijske
karte obstoječega in načrtovanega stanja za
območje: Brnica s pritoki (IZVO d.o.o., št. proj.
C65-FR/10, julij 2011; IZVO-R d.o.o., št. proj.
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C65/NS-FR/10, december 2012, dopolnitev
marec 2015); Hidrološko – hidravlične analize in
poplavne ter erozijske karte obstoječega in
načrtovanega stanja za območje Save pod
Hrastnikom (IZVO d.o.o., št. proj. C71/1-FR/10,
september 2011, dopolnitev februar 2012).
Navedene študije so podlaga za načrtovanje
ureditev in ukrepov za izboljšanje poplavne
varnosti v občini.
Varstvo pred hrupom
(17) V območju s podrobno namensko rabo VC
veljajo merila III. SVPH, razen površin na
mirnem območju na prostem. V območju GE s
podrobno namensko rabo VI veljajo merila IV.
SVPH.
Pogoji in merila za parcelacijo, dostopi
(18) Parcelacija vodnih površin se lahko izvaja,
kadar se določajo površine za služnosti,
dejansko rabo vodnih zemljišč in razmejujejo
vodne površine od vodne infrastrukture ter za
potrebe GJI.

67. člen
KGV - površine mineralnih surovin (LN)
Splošna določila
PNRP: LN; Površinski kop mineralnih surovin je potrebno sanirati.
Izkoriščanje mineralnih surovin je dopustno le v skladu z zakonskimi in
podzakonskimi akti s področja rudarstva in v skladu z rudarskim projektom
za izkoriščanje in sanacijo. Sanacija območja je mogoča le na podlagi
sprejetega OPPN.
Dopustna gradnja in Dopustna je gradnja objektov, vodov in naprav distribucijskih in prenosnih
dejavnosti
omrežij
prometne,
komunalne,
energetske
in
komunikacijske
infrastrukture, če se zagotovijo varnostni ukrepi in določijo varnostni stebri.
Pred začetkom gradnje je za te objekte potrebno pridobiti soglasje nosilca
rudarske pravice.
Na GE je dopustno graditi le pomožne stavbe (3.4.3.7.) ki so izključno v
skladu z osnovnim namenom. Pomožne stavbe GE se lahko gradijo tudi po
Uredbi kot enostavni oziroma nezahtevni objekti in sicer le: začasni objekti
- objekti, namenjeni začasnemu skladiščenju nenevarnih snovi. Na
objektih, ki niso skladni z namembnostjo EUP, so dopustna le vzdrževalna
dela in odstranitev. Tipi objektov po CCSI: 23010 Rudarski objekti in
inštalacije za pridobivanje in predelavo mineralnih surovin (razen objektov
za proizvodnjo mavca, cementa, opeke, strešnikov in podobno, betonarne).
Izjemoma je poleg rudarskih del dopustno izvajanje dejavnosti, ki niso
rudarska dela, dejavnosti športa in rekreacije (npr. strelišče, plezanje, ipd).
V zvezi z gradnjo infrastrukturnih omrežij ali izjemnim izvajanjem
dejavnosti na rudniškem prostoru mora investitor gradnje oziroma nosilec
dejavnosti z nosilcem rudarske pravice za izkoriščanje skleniti pisni dogovor

Št. 2

Uradni vestnik Zasavja

Stran 85

o razmejitvi odgovornosti.

Posebni
urejanja
KGV-LN.

Za del območja rudniškega prostora se lahko izdela in sprejme podrobni
prostorski akt, namenjen gradnji objektov, če se k sklepu o njegovi pripravi
in pred sprejetjem takšnega akta pridobi soglasje nosilca rudarske pravice
za izkoriščanje in so za območje takšnega akta predvideni varnostni ukrepi
in določeni varnostni stebri za zaščito ljudi in premoženja.
pogoji Nosilec rudarske pravice je dolžan kontinuirano zagotavljati sanacijo
KGV-LN sekundarne degradacije in zavarovanje nevarnega območja - čiščenje
oziroma preprečevanje odlaganja odpadkov, gradnjo oz. vzdrževanje
ograje za zaščito dostopa do nevarnih mest in urejanje brežine. Dopustna
je ureditev kolesarskih poti in poti za pešce v makadamski izvedbi.
Za sanacijo območja pridobivalnega prostora so dopustne naslednje
ureditve:
- tekoča vzdrževalna dela na obstoječih objektih in napravah za
pridobivanje mineralnih surovin,
- izravnava ter komprimiranje krovnega dela pridobivalnega prostora,
- zaščita naravnih danosti,
- ozelenitev degradiranih in/ali saniranih površin,
- urejanje deponij jalovine,
- urejevanje centrov in površin za zbiranje, predelavo in vnos gradbenih
odpadkov, zemeljskih izkopov, certificiranih in drugih materialov, ki so
potrebni za izvajanje sanacijskih in drugih del,
- urejanje zunanjih površin z odvodnjavanjem, dostopi, izravnava
površin, utrjevanjem površin v stabilne nagibe z ozelenitvijo ter
- druge ureditve potrebne za sanacijo.
Z rudarskim projektom naj se definirajo postopki sanacije površin med
pridobivanjem in po njem, vključno s končnim stanjem, ki mora biti
predvideno v rudarskih projektih. Z rudarskim načrtom se določijo tudi
površine za potrebe zbiranja, predelave in vnosa gradbenih odpadkov,
zemljin, jalovin, in drugih materialov za izvajanje dejavnosti in sanacijskih
del.
Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin je potrebno
upoštevati tudi merila iz 43. člena odloka.
Na območju veljajo merila IV. stopnje varstva pred hrupom.
68. člen

Podenota KGV - .kk – območje kulturne krajine za šport in rekreacijo
Splošna določila
Dopustna gradnja

Vsa pobočja po katerih potekajo vizualne meje med ambienti kulturne
krajine je potrebno ohranjati pogozdena.
Dopustna je postavitev nezahtevnih in enostavnih objektov, ki so skladno s
predpisi o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje opredeljeni
kot pomožni kmetijsko-gozdarski objekti, pomožni objekti v javni rabi
(grajena urbana oprema, sanitarna enota, objekt za razsvetljavo, drog,
grajeno igralo otroškega igrišča, trim steza, vadbena oprema, grajen
gostinski vrt), ograja, MČN, nepretočna greznica, vodnjak, vodno zajetje in
objekti za akumulacijo vode in namakanje, priključek na GJI, športno
igrišče na prostem in pomožni komunalni objekti. Za ureditev športnih
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površin na prostem se lahko izvedejo tudi utrditve, nasipi, izkopi in
izravnave ter tlakovanja zemljišč. Če se objekti urejajo za potrebe smučišča
naj bo ureditev skladna z merili (3.4.1.22.). Za potrebe športno rekreativne
rabe območja se lahko urejajo pešpoti, kolesarske in jahalne poti, ureditve
vodnih površin – ribnik, prostor za taborjenje. Ob poteh (sprehajalne,
kolesarske, jahalne in tematske poti) se lahko izvedejo zasaditve drevja lahko kot drevored ali skupine dreves.
pogoji Na podobmočju veljajo PIP tipa GE .zsr. Prostor se ureja s posebej
opredeljenim režimom rabe javnega dostopa in vzdrževanja namenjen
rekreativnim in športnim vsebinam (npr. javno smučišče, strelišče, golfišče,
športna igrišča na prostem, …ipd). Na območju veljajo merila IV. stopnje
varstva pred hrupom, razen na mirnem območju na prostem, kjer veljajo
merila I. SVPH.
69. člen

Podenota KGV-.pp- površine za pokope prebivalstva v primeru naravnih in drugih nesreč; KGV.pz -površine za pokope živali v primeru naravnih in drugih nesreč
Splošna določila
Lokacije se urejujejo v skladu z določili opredeljene podrobnejše
namenske rabe, na katerem se nahaja. Pokopi se lahko izvajajo le v
skladu z uredbo z merili urejanja in varovanja območij, ki jo v primeru
naravnih in drugih nesreč sprejme lokalna skupnost ali država.
Dopustna gradnja
Gradnja stavb ni dopustna.
Posebni
pogoji KGV-.pp: V primeru naravnih in drugih nesreč lokalna skupnost ali država
urejanja
za pokope prebivalstva sprejeme posebno Uredbo z merili urejanja in
varovanja območij. V območju veljajo merila IV. SVPH, razen na mirnem
območju na prostem, kjer veljajo merila I. SVPH.
KGV-.pz: V primeru naravnih in drugih nesreč lokalna skupnost ali država
za pokope kadavrov ter odlaganja odpadnih materialov iz ruševin sprejeme
posebno Uredbo z merili urejanja in varovanja območij. V območju veljajo
merila IV. SVPH, razen na mirnem območju na prostem kjer veljajo merila
I. SVPH.
70. člen
Podenota KGV-.agr -površine agromelioracij kmetijskih zemljišč zaraščenih z gozdom
Splošna določila
Na zemljiščih zaraščenih z gozdom in zemljiščih v zaraščanju se v roku
desetih let za namen vzpostavitve travniško pašniških ali drugih kmetijskih
površin izvede posek dreves in grmičevja ter izboljšanje fizikalnih,
kemijskih in bioloških lastnosti tal. V ta namen se izvedejo najmanj
naslednji agromelioracijski ukrepi, ki ne pomenijo poseg v prostor po
predpisih o prostorskem načrtovanju, graditvi objektov, ohranjanju narave,
varstvu okolja oziroma rudarstvu: krčenje grmičevja, odstranitev štorov,
izboljšanje dostopa na kmetijsko zemljišče. Sočasno je priporočljivo izvesti
tudi založno gnojenje, apnenje, odstranitev kamnitih osamelcev in
izravnave terena.
Do vzpostavitve in usposobitve površin za kmetijsko rabo se z zemljišči
zaraščenimi z gozdnim drevjem gospodari in upravlja skladno s predpisi o
gozdovih. Za vse posege v gozd in gozdni prostor (po dejanski rabi) je
potrebno pridobiti soglasje oziroma dovoljenje javne gozdarske službe
skladno s predpisi o gozdovih.
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Po vzpostavitvi in usposobitvi zemljišč K1 oziroma K2 za kmetijsko rabo
se lahko uporabljajo tudi določila, kot so opredeljena v merilih za
namensko rabo površine kmetijskih zemljišč K1, K2 v 64. členu tega
odloka.
Poti, ki se uporabljajo za potrebe upravljanja in gospodarjenja z gozdovi
morajo tudi po vzpostavitvi kmetijske rabe zemljišč opravljati funkcijo
transporta lesa iz okoliških gozdov. V kolikor po posegu ne bo mogoče
ohraniti obstoječe prometnice, mora lastnik zemljišča, na kateri leži
obstoječa prometnica, urediti nadomestno prometnico, ki bo opravljala
funkcijo transporta lesa v prihodnje.
Dopustna gradnja

Do usposobitve kmetijskih zemljišč za kmetijsko rabo so dopustni gradnje
objektov kot jih dopušča 65. člen. Gradnja novih gozdnih prometnic je
dovoljena kot v ostalih gozdovih.
V primeru, da se poleg agromelioracijskih ukrepov iz splošnih določil
izvede tudi navoz zemljine iz izkopov, je za tak poseg v prostor potrebno
pridobiti dovoljenje v skladu s predpisi, ki urejajo vnos oziroma navoz
zemljine na kmetijsko zemljišče.

Posebni
urejanja

pogoji Sočasno z agromelioracijami se lahko izvede tudi komasacija zemljišč.
Agromelioracijski ukrepi in zemljiške komasacije se lahko izvedejo tudi na
podlagi OPPN.
Do vzpostavitve in usposobitve površin za kmetijsko rabo se glede
dopustnosti parcelacij uporabljajo predpisi o gozdovih.
Na podobmočju KGV .agr veljajo merila IV. SVPH, razen na mirnem
območju na prostem, kjer veljajo merila I. SVPH.
71. člen

Podenota KGV-.gpn – območja gozdov s posebnim namenom
Prostor se ureja v skladu z zakonodajo s področja gozdov in aktom o
Splošna določila
zavarovanju. . Na območju gozda s poudarjeno naravovarstveno vlogo se
dovoljujejo le dejavnosti, ki v največji možni meri ohranjajo naravne prvine
predmetnega habitata - nikakor pa ne vključujejo izsekavanja gozda,
posegov, ki bi spreminjali mikro klimo ali druge pogoje prvinske narave.
Dopustna gradnja
Posegi v gozdnih rezervatih so prepovedani oziroma so dovoljeni le na
podlagi predhodno pridobljenega dovoljenja, ki ga izda pristojno
ministrstvo.
Posebni
pogoji V območju veljajo merila IV. SVPH, razen na mirnem območju na prostem
urejanja
kjer veljajo merila I. SVPH.
72. člen
Podenota KGV-.vg - območja varovalnih gozdov
Splošna določila

Prostor se ureja v skladu z zakonodajo s področja gozdov. Na območju
gozda s poudarjeno naravovarstveno vlogo se dovoljujejo le dejavnosti, ki
v največji možni meri ohranjajo naravne prvine predmetnega habitata nikakor pa ne vključujejo izsekavanja gozda, posegov, ki bi spreminjali
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Dopustna gradnja

Posebni pogoji
urejanja
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mikro klimo ali druge pogoje prvinske narave. Tako naj eventualni
gozdnogojitveni ukrepi izboljšujejo varovalno funkcijo v skladu s predpisom
o varovalnih gozdovih in gozdovih s posebnim namenom ter smernicami za
področja varstva narave.
Posegi, ki niso povezani z varovalnimi gozdovi in ne bodo bistveno
negativno vplivali na funkcijo gozdov, zaradi katerih je bi gozd razglašen
za varovalni gozd, se lahko izvajajo na podlagi predhodno pridobljenega
dovoljenja, ki ga izda pristojno ministrstvo.
V območju veljajo merila IV. SVPH, razen na mirnem območju na prostem
kjer veljajo merila I. SVPH.
73. člen

Podenota KGV-.ru - površine za odlaganje ruševin v primeru naravnih in drugih nesreč
Splošna določila
Lokacije se urejujejo v skladu z določili opredeljene podrobnejše
namenske rabe, na katerem se nahaja (določila 67. člena).
Dopustna gradnja
Posebni
pogoji V primeru naravnih in drugih nesreč lokalna skupnost ali država za
urejanja
odlaganja odpadnih materialov iz ruševin sprejeme posebno Uredbo z
merili urejanja in varovanja območij. V vmesnem obdobju je dopustna
sanacija degradacij. V območju veljajo merila III. stopnje varstva pred
hrupom.
74. člen
Podenota KGV-.zvr - površine za vrtičkarstvo, vrtnarstvo, sadjarstvo
Splošna določila
Lokacije se urejujejo v skladu z določili opredeljene podrobnejše
namenske rabe, na katerem se nahaja. Zanje veljajo določila 64. člena.
V sklopu posameznih lastniških ali najemnih zemljišč s pravico postavitve
Dopustna gradnja
enostavnega ali nezahtevnega objekta je dopustna gradnja po ene
pomožne stavbe, ki se gradi le kot enostavni ali nezahteven objekt in sicer
le lopa ali zabojnik do višine E1 in površine do 20 m2 (oboje za
shranjevanje orodja in vrtne opreme). K lopi se lahko doda nadstrešek ali
pergola v velikosti največ 15 m2 – kot enostaven objekt. Tla pod
nadstreškom ali pergolo so lahko tlakovana ali utrjena z betonskimi
tlakovci, opeko in naravnim materialom (les, pesek, kamen ...) vgrajenim
brez uporabe betona oziroma železobetona ter tako, da se jih lahko po
potrebi odstranijo.

Posebni
urejanja

Stavba naj bo v leseni konstrukciji, z leseno fasado ter krita s streho z
naklonom - tip dvokapna streha ali enokapna streha. Dopusten je enotno
oblikovan kompostnik in zbiralnik vode. Na zemljišču z enostavnim
objektom mora biti zagotovljena pripadajoča površina z vrtom najmanj 100
m2.
V
sklopu celotnega podobmočja je dopustna izgradnja skupnega
pogoji
vodovodnega priključka ter območja zbiralnikov odpadkov (ekološki otok).
Na podobmočju veljajo merila IV. stopnje varstva pred hrupom, razen na
mirnem območju na prostem. Obstoječi objekti se uskladijo z določili tega
člena v roku petih let od sprejema tega odloka.
75. člen
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Merila in pogoji sanacije enot razpršene gradnje na KGV – znak v legendi
Splošna določila
Enote razpršene gradnje, ki se ne sanirajo z OPPN, se urejajo v skladu z
zakonsko predpisanimi merili in pogoji, ki veljajo za tovrstne objekte.
Posamezni obstoječi objekti razpršene gradnje so evidentirani kot
stavbišča, prikazana v grafičnem delu OPN kot fundus objekta, na podlagi
podatkov iz katastra stavb. Če stavbišče obstoječega zakonito zgrajenega
objekta ni vrisano v grafičnem delu OPN, zanj veljajo enake določbe kot za
vrisane objekte.
Znotraj zemljišča namenjenega gradnji, ki je bilo določeno z upravnim
Dopustna gradnja
dovoljenjem, so na obstoječih objektih ERG dopustna: vzdrževalna dela,
rekonstrukcije, dozidava, nadzidava, odstranitev ter gradnja nadomestnih
stavb zgrajenih pred letom 1967. Dopustna je gradnja do največ dveh
nezahtevnih ali enostavnih objektov (majhne stavbe kot dopolnitev
obstoječe pozidave), kot jih določa predpis o razvrščanju objektov glede
na zahtevnost gradnje, v skladu s funkcijo in namenom glavne stavbe.
Dopustne so sosedske ograje in podporni zidovi ter gradnja vseh
priključkov na GJI.
Dopustna je tudi sprememba namembnosti dela objekta do velikosti 50%
bruto površine za namen dejavnosti in tipe objektov po CC SI, ki so
dopustni znotraj EUP na območju namenske rabe A - površine razpršene
poselitve. Sprememba namembnosti iz nestanovanjskih v stanovanjske
stavbe ni dopustna.
V primeru, ko je ERG zgrajena brez upravnih dovoljenj in predstavlja
nevarno gradnjo, so dopustna nujna dela za zaščito objekta in odstranitev
objekta (preprečijo naj se negativne posledice nevarne gradnje na
okolico).
Posebni
urejanja

pogoji

Za ERG z objekti zgrajenimi na podlagi upravnih dovoljenj veljajo
naslednja merila:
- stanovanjska stavba, ki ima v grafičnem delu OPN oznako fundusa,
naj se v stavbarskem smislu ureja v skladu z merili glavne stavbe tipa
podeželska hiša;
- ostale stavbe, ki imajo v grafičnem delu oznako fundusa, se v
stavbarskem smislu ureja v skladu z merili tipa pomožna stavba.
Gradnja je dopustna na zemljiščih, ki je bilo pri izdaji dovoljenja z
lokacijsko ali gradbeno dokumentaciji določeno kot pripadajoče
funkcionalno zemljišče. Če z upravnim dovoljenjem zemljišče namenjeno
gradnji ni bilo določeno ali če gre za objekt zgrajen pred letom 1967, se
zemljišče namenjeno gradnji opredeli največ v dvakratni velikosti bruto
površine stavbe. Za tako gradnjo veljajo merila tip GE .vo - domačije v
odprtem vaškem okolju, razen v točki 3.3 iz 86. člena,
Na podobmočju veljajo merila IV. stopnje varstva pred hrupom, razen na
mirnem območju na prostem.

3.4.0.0 Merila in pogoji v enotah urejanja prostora (EUP) stavbnih zemljišč
3.4.1.0 Splošna merila urejanja EUP stavbnih zemljišč
76. člen
(splošna merila)

Grafični prikaz EUP na stavbnih zemljiščih
vsebuje mejo in oznako, sestavljeno iz črkovne
oznake imena naselja (npr. TU), zaporedno
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številko EUP znotraj naselja (npr. 01 ) in oznako
predpisanega tipa GE (npr. vs GE za tip
domačije v strnjenem vaškem okolju).
77. člen

(utemeljitev skladnosti posegov na stavbnih
zemljiščih s prostorskim aktom v projektni
dokumentaciji)
Izhajajoč iz koncepta PIP v tem aktu in vsebine
določb ZGO mora utemeljitev skladnosti
predlagane gradnje s tem aktom pri posegih na
območjih stavbnih zemljišč biti obrazložena v
projektni dokumentaciji.
78. člen

(uporabljeni izrazi)
3.4.1.01 Bivanje v intenzivnem vaškem oziroma
podeželskem okolju
pomeni, da ima okolje značaj vasi/zaselka, ki
vključuje hrup pri delu s kmetijsko mehanizacijo
ipd. GE je ob bivanju namenjena primarnim
dejavnostim - kmetijskim gospodarstvom,
sekundarnim dejavnostim (skupina C predelovalnim dejavnostim - obrti in obrti
podobnim dejavnostim), terciarnim in kvartarnim
dejavnostim.
Bivanje
izven
zaključenih
stanovanjskih sosesk je praviloma opredeljeno s
pogoji bivanja v intenzivnem vaškem oziroma
podeželskem okolju.
3.4.1.02 Bivanje v mirnem okolju
pomeni, da je GE namenjena izključno bivanju
v stanovanjskih soseskah in v njej veljajo merila
II. stopnje varstva pred hrupom. Dopolnilno se
lahko vzpostavijo tudi manjše enote terciarnih in
kvartarnih dejavnosti, ki so po značaju in
obsegu v skladu z bivanjem v mirnem okolju, ob
upoštevanju naslednjih meril: da ne vežejo
nase večjega dodatnega prometa razen
dostave z vozili do 5 t največ dvakrat na teden.
3.4.1.03. Bruto tlorisna površina (BTP)
je vsota vseh etažnih površin stavbe nad
terenom, izračunanih skladno s standardom
SIST ISO 9836 (pri čemer se upošteva BTP
vseh etaž s svetlo višino nad 2,20 m).
3.4.1.04 Dejavnosti
se štejejo, kot je navedeno v nadaljevanju:
- primarne dejavnosti: A Kmetijstvo in lov,
gozdarstvo,
ribištvo:
01
Kmetijska
proizvodnja in lov ter z njima povezane
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storitve, 02 Gozdarstvo, 03 Ribištvo, B
Rudarstvo;
- sekundarne dejavnosti: C Predelovalne
dejavnosti, D Oskrba z električno energijo,
plinom in paro, E Oskrba z vodo; ravnanje z
odplakami in odpadki; saniranje okolja in F
Gradbeništvo;
- terciarne
dejavnosti:
G
Trgovina;
vzdrževanje in popravila motornih vozil, H
Promet in skladiščenje, I Gostinstvo, J
Informacijske in komunikacijske dejavnosti,
K Finančne in zavarovalniške dejavnosti, L
Poslovanje z nepremičninami, M Strokovne,
znanstvene in tehnične dejavnosti, N Druge
raznovrstne poslovne dejavnosti, S Druge
dejavnosti;
- kvartarne dejavnosti: O Dejavnost javne
uprave in obrambe; dejavnost obvezne
socialne varnosti, Q Zdravstveno in socialno
varstvo, P Izobraževanje, R Kulturne,
razvedrilne in rekreacijske dejavnosti, T
Dejavnost gospodinjstev z zaposlenim
hišnim osebjem; proizvodnja za lastno rabo,
U Dejavnost eksteritorialnih organizacij in
teles.
Za podrobnejšo členitev dejavnosti se
uporabljajo predpisi o Standardni klasifikaciji
dejavnosti. Za urbane dejavnosti se štejejo
terciarne in kvartarne dejavnosti.
3.4.1.05 Dvorišče
je osnovni funkcionalni zunanji prostor GE, ki je
praviloma ločen od javnega prostora z glavno
stavbo. Lahko je del sekundarnega ali del
primarnega dela GE. Krajša dimenzija dvorišča
naj meri minimalno 5,0 m, optimalno pa 8,0 m.
Na dvorišču gradnja stavb ni dopustna z izjemo
ute ali nadstrešnice.
3.4.1.06 Faktor zazidanosti (FZ)
je razmerje med tlorisno projekcijo zunanjih
dimenzij največjih etaž stavb nad terenom in
površino gradbene enote. Pri tlorisni projekciji
se ne upoštevajo posebni sekundarni kubusi,
upošteva pa se tlorisna projekcija enostavnih in
nezahtevnih objektov na GE.
3.4.1.07 Faktor zelenih površin (FZP)
je razmerje med zelenimi površinami na terenu
in celotno površino GE.
3.4.1.08 Gnojišče in zbiralnik gnojnice ali
gnojevke ter hlevski izpust
so skladiščni prostori (pomožni objekti) za
živinska gnojila. Lahko se gradijo le za potrebe
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kmetijstva in pod pogoji, ki jih določajo predpisi
s tega področja ter Uredba o razvrščanju
objektov glede na zahtevnost gradnje, pri
čemer je treba upoštevati naslednja merila:
- umeščeni naj so ob pomožni stavbi,
- zagotovljen mora biti vsaj 8,0 m odmik le te
od stanovanjske hiše na sosednji gradbeni
parceli (v primeru manjšega odmika je
potrebno soglasje lastnika sosednje GE),
- zgornji rob konstrukcij naj bo praviloma na
nivoju terena. Izjemoma lahko sega največ
1,5 m nad nivo terena, vendar mora biti
zagotovljena
ustrezna
ambientalna
integracija v okolje (površinska obdelava naj
ne izstopa, ozelenitev, ograje z lesenimi
plotovi ipd.).
3.4.1.09 Kiosk ali zabojnik
je dopustno postavljati kot začasno pomožno
stavbo (po tem odloku), ki je namenjena
sezonski turistični ponudbi ali prireditvam.
Stavba naj ima le eno etažo (E1) ter naj ne
presega bruto tlorisne površine 25,0 m2.
Dopustno jih je postaviti na prometno dostopnih
in komunalno opremljenih površinah v GE, kjer
je takšen objekt dopusten (3.4.3.0 GE).
3.4.1.10 Mansarda
je izkoriščen prostor nad zadnjo etažo pod
streho. Pri poševnih strehah je kolenčni zid
mansarde visok do 1,2 m – merjen v notranjosti
prostora od gotovega poda do loma strehe. V
sklopu dozidav obstoječih stavb je dopusten
kolenčni zid do 1,6 m, če se v upravnem
postopku pridobitve dovoljenja za gradnjo
posebej dokaže, da odstopanja ne povzročajo
negativnih vplivov v okolju.
3.4.1.11 Nadstrešnica/čakalnica
Nadstrešnico je kot pomožno stavbo dovoljeno
postavljati pod naslednjimi pogoji: da z
umestitvijo ne ovira prehodnosti javnega
prostora, da je zagotovljena tudi dostopnost
funkcionalno oviranim osebam, da ima le eno
etažo (E1), da je načeloma odprta z vsaj dveh
strani, in da površina ne presega 30,0 m².
3.4.1.12 Nadomestna gradnja
je odstranitev obstoječega objekta in gradnja
novega objekta na mestu poprej odstranjenega
objekta, ki je po velikosti in namembnosti enak
odstranjenemu objektu. Pri tem se lahko ohranja
velikost GE, obstoječi odmiki nove stavbe od
parcelnih meja - za slednje ni potrebno pridobiti
soglasja sosedov mejašev. Po velikosti in
namenu mora biti nova stavba enaka poprej
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odstranjeni stavbi. Stavbe, ki so evidentirane kot
kvalitetne izvorne stavbe ali registrirane
varovane stavbe na enotah kulturne dediščine
se urejajo v skladu z 79. členom odloka.
3.4.1.13 Naselbinsko pomembne izvorne stavbe
so stavbe, ki določajo pomembne prvine
identitete prostora naselja ali njegovega dela v
katerem stojijo. To so stavbe, ki so bile zgrajene
pred obdobjem urbanizacije, pred letom 1967.
Lahko so stanovanjske stavbe, stavbe z javnimi
programi (šola, župnišče, trgovina, gostilna itd.)
ter druge nestanovanjske stavbe.
3.4.1.14 Neizkoriščeno podstrešje
je del stavbe, ki se nahaja nad zadnjo etažo in
neposredno pod poševno streho ter nima
opredeljene namembnosti.
3.4.1.15 Objekti za oglaševanje
so objekti za posredovanje oglasnih sporočil.
Dovoljeni so le na lokacijah in v oblikah, kot jih
opredeljujejo veljavna dovoljenja oziroma jih
določa poseben občinski predpis. Mednje ne
spadajo vizualne označbe dejavnosti na
stavbah v katerih dejavnosti so. Oglaševanje za
lastne potrebe je dopustno v vseh enotah
urejanja prostora na stavbah in na zemljiščih, v
katerih se opravlja dejavnost.
3.4.1.16 Območje javnega prostora in območje
poljavnega prostora
Javni prostor
so javne površine, ki se oblikujejo kot
pomensko in oblikovno ločene površine in so
pod enakimi pogoji namenjene in dostopne
vsakomur. Posamezna GE naj praviloma na eni
strani meji na javni prostor, ki je kategoriziran
kot javna cesta ali dostop (vozišče).
Najpomembnejši javni prostor je javni prostor
(cesta/ulica/trg), ki meji na GE in ima v razmerju
do le te primarno vlogo. Praviloma je po tej
organiziran glavni uvoz/vhod na GE.
Poljavni prostor
je prostor znotraj posamezne GE med javnim
prostorom (regulacijsko linijo– RL) in glavno
stavbo (gradbeno mejo- GM oziroma gradbeno
linijo-GL). Pri vseh GE z javnim programom ali
drugimi poslovnimi prostori, je poljavni prostor v
primarnem delu GE (najpogosteje brez fizičnih
ovir) prilagojen merilu in uporabi pešcev.
3.4.1.17 Obstoječa stavbna struktura
so stavbe, ki so zgrajene na podlagi gradbenih
in drugih upravnih dovoljenj, stavbe, ki imajo
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pridobljeno uporabno dovoljenje ali gradbeno
dovoljenje po zakonu ter stavbe katerim je
mogoče določiti zemljišče za gradnjo.
3.4.1.18 Ograje za pašo živine – plot
so lahko električni pastirji ali leseni plotovi,
visoki do 2,0 m. Plotovi se lahko s soglasjem
soseda postavljajo na mejo oziroma najmanj
0,5 m od parcelne meje brez soglasja.
3.4.1.19 Okoliška stavbna struktura
je obstoječa stavbna struktura na neposrednem
vplivnem območju predmetne gradnje. Če ni
določeno drugače, praviloma v radiju do 100,0
m.
3.4.1.20 Rezervoarji, silosi
1 - so pomožne spremljajoče stavbe za potrebe
kmetijstva, ki naj bodo oblikovane tako, da čim
manj vizualno izstopajo. Vertikalne cisterne silosi ter rezervoarji naj so praviloma umeščeni v
sekundarnem delu GE, zgrajeni kot sekundarni
kubusi oziroma deli pomožnih stavb (npr.
gospodarskega poslopja).
2 - Koritast silos je odprt horizontalni silos za
krmo lociran v sekundarnem delu GE,
organiziran vzdolžno na nagib raščenega
zemljišča. Vidna horizontalna konstrukcija lahko
sega do 1,0 m višine nad terenom.
3 - Pokrit koritast silos in pokrito skladišče
spadata med pomožne stavbe GE in se lahko
gradita le v skladu z merili za pomožne stavbe
GE. Začasni objekti za skladiščenje na
registriranih območjih kulturne dediščine niso
dovoljeni.
3.4.1.21 Škarpe in podporni zidovi
imajo lahko na vidnem delu le površinsko
obdelan beton v naravni barvi in teksturi
(peskana, prana površina betona) ali pa so te
površine iz naravnega materiala s poglobljenimi
fugami. Takšni zidovi so lahko visoki do 2,0 m.
Za premagovanje večjih višinskih razlik zemljišč
naj se oblikujejo sestoji več škarp z vmesnimi
intenzivno ozelenjenimi horizontalnimi pasovi; ti
naj bodo široki vsaj 0,6 m. Gradnja enotne
škarpe/podpornega zidu, višje od 2,0 m, je
dovoljena le zaradi geotehničnih pogojev
terena.
3.4.1.22 Smučišče
je v naravi zatravljen prostor, namenjen razvoju
športa. Na njem so dopustne postavitve
pomožnih stavb/objektov za potrebe dejavnosti
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smučišč, vključno z žičnicami, sistemom
označevanja in drugimi varnostnimi objekti in
napravami. Oblikovanje stavb (naklon in kritin
streh) naj bo tako, da se skladno integrirajo v
prostor. Obratovanje smučišča je predvideno
brez umetnega zasneževanja s katerim bi bil
spremenjen kemizem tal ali ogrožena podtalnica
in površinske vode. Za območje smučišča, ki je
po namenski rabi kmetijsko zemljišče, so
dopustne samo ureditve in posegi skladni z
določili 64. člena odloka.
3.4.1.23 Urbana oprema
so objekti na javnih ali poljavnih površinah,
namenjeni kvaliteti bivanja. V zunanjem javnem
prostoru naj bodo ti objekti v posameznem
naselju ali zaključenem delu naselja oblikovani
enotno oziroma celostno. Umeščeni naj bodo
tako, da omogočajo gibanje tudi funkcionalno
oviranih oseb. Med urbano opremo štejemo po
tem odloku le sledeče objekte: klopi, mize, koše
za odpadke, elemente javne razsvetljave,
nadkrite čakalnice avtobusnih postajališč,
nadstrešnice za kolesa (javne kolesarnice),
kioske, igrala - otroška igrišča, skulpture,
vodnjake oziroma okrasne bazene ter elementi
infrastrukturnih sistemov – npr. varnostne ograje
ob cestah v naseljih, pokrovi jaškov, oznake
javne infrastrukture ipd. Elemente urbane
opreme je dovoljeno umeščati v javni prostor le
na podlagi soglasja občinske službe pristojne za
urejanje prostora.
3.4.1.24 Velikostni red GE
opredeljen pri tipih GE v točki 3.3 je okvirno in
priporočljivo, ne pa zavezujoče merilo velikosti
za opredelitev površin novih GE. Za obstoječe
GE ne velja.
3.4.1.25 Vzletišče za jadralne padalce in lahke
naprave za letenje
je travnato vzletišče, ki po obsegu/velikosti
ustreza merilom po Uredbi. Na njem je dovoljen
vzlet/pristanek le naslednjih lahkih zračnih
plovil: jadralnih letal (jadralna letala z
motorjem), zmajev (motorni zmaji), balonov,
malih lahkih in zelo lahkih helikopterjev ter
lahkih in zelo lahkih letal.
3.4.1.26 Začasni objekti
So lahko postavljeni le za čas turistične sezone,
prireditve oziroma za čas potreben za začasno
skladiščenje. Po izteku turistične sezone
oziroma prireditve se morajo odstraniti in
zemljišče povrniti v prvotno stanje. Začasni
objekti se lahko postavljajo kot enostavni ali
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nezahtevni ali manj zahtevni objekti, kot jih
opredeljuje predpis o razvrščanju objektov glede
na zahtevnost gradnje. Med začasne objekte
spadajo: kiosk ali tipski zabojnik, sezonski
gostinski vrt, drobna urbana oprema (klopi,
mize, koši za odpadke..) ipd., montažna
sanitarna enota, stojnice, oder z nadstreškom,
začasna tribuna za gledalce na prostem, cirkus,
odprt in pokriti prostor z napihljivo konstrukcijo
ali v montažnem šotoru (za športno igrišče,
prireditveni prostor, skladišče, cirkus …ipd). Ob
javnih prireditvah so dovoljene tudi druge
tehnične naprave in ureditve, ki so potrebne za
izvedbo prireditev (osvetlitev, ozvočenje,
varnostni sistemi itd.). Dopustno je postavljati
tudi začasne objekte za oglaševanje, ki so
vezani na prireditve. Število začasnih objektov
naj izhaja iz dejanskih potreb prireditve.
3.4.2.0 Gradbena enota
3.4.2.1 Splošna merila in pogoji urejanja
gradbenih enot
79. člen
(splošna merila urejanja GE)
(1) GE je zaokrožen prostor praviloma stavbnih
zemljišč/parcel (ene ali več) z opredeljeno
namembnostjo, velikostjo in obliko, urbanistično
zasnovo oziroma organizacijo stavb, dopustno
izrabo, s soodvisno stavbno strukturo ter
skupnim funkcionalnimi povezavami v njem,
izven območja javnega prostora. Oblika GE naj
izhaja iz značilne parcelacije v EUP/naselju.
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(4) V primerih obstoječih oziroma izvornih GE, ki
ne
dosegajo
minimalnega
izhodiščnega
velikostnega reda se ta lahko ohranja - ne glede
na to, da je njena površina manjša, pa zanjo
veljajo vsa ostala merila tega odloka.
Zemljišče namenjeno gradnji
(5) Za vsak poseg v območju GE se v projektni
dokumentaciji opredeli zemljišče namenjeno
gradnji, ki je lahko celota ali del GE. Vsi
urbanistični elementi gradnje – lega objektov na
zemljišču, velikost, stopnja izkoriščenosti,
odmiki ter dostop se opredelijo na GE.
3.4.2.1.02 Namembnost GE
(6) Namembnost GE oziroma dopustne
dejavnosti na GE so opredeljene pri
posameznem tipu GE (točka 1.0)
3.4.2.1.03 Dopustne gradnje na GE
(7) Na celotnem območju stavbnih zemljišč so
dopustne naslednje vrste gradenj/posegov:
novogradnje, dozidave/ nadzidave, nadomestne
gradnje, rekonstrukcije objektov, spremembe
namembnosti, vzdrževanje in odstranitve
objektov.
(8) Gradnje, določene v predhodnem odstavku,
razen odstranitve objekta, so dopustne na
zemljiščih namenjenih gradnji in zakonito
zgrajenih objektih ter objektih, ki se sanirajo.
(9) Obstoječo stavbno strukturo je mogoče,
glede na opredeljen tip stavbe, dozidati in
nadzidati do maksimalnih gabaritov stavbe
vključno s sekundarnimi kubusi, ki so
opredeljeni pri tipu glavne stavbe oz. pomožno
stavbo do maksimalnih gabaritov opredeljenih
za pomožno stavbo.

(2) GE so opredeljene na podlagi strokovnih
podlag in razvojnih usmeritev, in se urejajo s
prostorsko izvedbeni pogoji. GE z enakimi
razvojnimi značilnostmi in usmeritvami so
združene v en EUP istega tipa. Na ta način so za
vsako GE določena določila PIP - po tipih GE (10) Obstoječa stavbna struktura, ki presega
oziroma na ravni vsake GE z eventuelnimi določila velikostnega merila predpisanega tipa
posebnimi merili.
stavbe se mora pri novogradnji prilagoditi
določilom
odloka.
Pri
rekonstrukcijah,
3.4.2.1.01 Velikost in oblika GE
vzdrževalnih delih, dozidavah je dovoljeno, da
(3) Velikost GE se opredeli na podlagi izhodišča obstoječi objekt obdrži obstoječo višino ter
- velikostnega reda tipa GE, ki je opredeljen pri tlorisni
gabarit.
Dopustna
je
dozidava
posameznem tipu GE (točka 3.3) in mora biti sekundarnega kubusa ob pogoju, da ni
taka, da je na njej omogočena postavitev presežena stopnja izkoriščenosti GE (FZ, FZP).
objektov upoštevajoč merila dvorišča, stavb, Višinski gabarit dozidav mora izhajati iz določil
faktorjev, odmikov in drugih meril, ki so odloka. Nadomestna gradnja, ki presega
opredeljena za dotično GE potrebne za njeno velikostno merilo predpisanega tipa stavbe ni
rabo glede na namen, vključno s komunalno dopustna, razen če gre za naselbinsko
oskrbo. Oblika GE naj izhaja iz značilne pomembno izvorno stavbo.
parcelacije v EUP/naselju.
(11) Če so na območju vrste objektov, ki po
namembnosti niso skladne z opredeljeno
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namensko rabo GE, se lahko brez sočasne
spremembe
namembnosti
vzdržujejo,
rekonstruirajo in dozidajo do največ 20 % BTP
ali odstranijo. Ob tem ne smejo biti preseženi
faktorji zazidljivosti.
(12) Če ni s tem odlokom določeno drugače, je
sprememba namembnosti in rabe zakonito
zgrajenih stavb dopustna, če je v skladu z
namembnostjo oziroma določili tipa EUP.
(13) Ne glede na določila prejšnjega odstavka
sprememba namembnosti obstoječih počitniških
hiš v stanovanjske ni dopustna.
(14) Na vseh obstoječih strehah je dopustna
izvedba okenskih odprtin (strešnih oken) brez
posega v strešne konstrukcije.
(15) Zasteklitev balkona, lože ali drugih
arhitekturnih elementov fasade je dopustna v
kolikor je tak poseg v skladu z ugotovljenimi
kvalitetnimi
izhodišči
tipologije
stavbne
strukture. Ugotovitev mora biti utemeljena in
obrazložena v opisu posega.
3.4.2.1.04 Organizacija stavb, lega objektov na
GE
(16) Organizacijo stavb in notranjega prostora
na gradbeni enoti določajo: regulacijske črte
oziroma odmiki od javnega prostora , odmiki od
meja GE ter med stavbami (fasadami stavb),
merila
oblikovanja
stavb
ter
stopnja
izkoriščenosti, slednja je izražena s faktorji ali
obveznostjo izgradnje dvorišča. Kakršnikoli
funkcionalni ali gradbeni elementi ureditve GE
ne smejo segati preko njenih meja.
Primarni del GE, sekundarni del GE
(17) Primarni del GE je pas GE vzdolž javnega
prostora, ki sega v globino GE do notranje
fasade glavne stavbe. Odnos GE do
najpomembnejšega javnega prostora določa
glavna stavba s programom, arhitekturnim
oblikovanjem in umestitvijo v prostoru. V
primarnem delu GE se praviloma lahko
vzpostavi le glavna stavba.
(18) Sekundarni del GE je prostor izven
primarnega dela GE. V sekundarnem delu GE
se praviloma vzpostavijo dvorišče in pomožne
stavbe. Gradnja pomožnih stavb je pogojena z
možnostjo izgradnje notranjega dvorišča, v
kolikor v opredeljenem tipu GE dvorišče obstaja
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oziroma je odvisna od dopustne stopnje
izkoriščenosti.
(19) Pomožne stavbe, razen ko se gradi kot
gospodarsko poslopje (GE .gp) in garažne
stavbe (CC-SI 1242), ni dopustno graditi ob
najpomembnejšem javnem prostoru. Pri
umestitvi v prostor naj pomožna stavba ne
degradira vaškega roba.
(20) Na obstoječih GE, na katerih umestitev in
orientacija obstoječih stavb odstopa od določil
umestitve stavb glede na tip GE se stanje ne
glede na vlogo stavbe lahko ohranja pri
vzdrževalnih
delih,
dozidavi,
nadzidavi,
rekonstrukciji ter spremembi namembnosti. Pri
teh posegih se lahko ohranjajo tudi obstoječa
dvorišča.
Regulacijske črte - oblikovanje odnosa GE do
javnega prostora
(21) Regulacijske črte določajo meje do katerih
se lahko načrtujejo in gradijo objekti in druge
ureditve v primarnem delu GE. Regulacijski
elementi javnega prostora so gradbena linija
(GL), gradbena meja (GM), regulacijska linija
(RL) in smer pozidave (sp). Opredeljene so v
tekstualnem delu ali določene s prikazom v
grafičnem delu OPN. Dopustna so odstopanja,
tolerance in korekcije v grafičnem delu
opredeljenih GL, RL, GM, ki so potrebna zaradi
uskladitve prikazov na različnih podlagah in
merilih ali ažuriranja dejanskega stanja.
(22) Gradbena linija(GL)
je ena od regulacijskih črt na katero naj se pri
določitvi novih ali spremembi obstoječih
zunanjih gabaritov osnovnega kubusa glavne
stavbe umesti osnovni kubus glavne stavbe s
tlorisno projekcijo ene od fasad z vsaj z enim
vogalom. Če ni določena v grafičnem delu , se
lahko določi z interpolacijsko linijo med
merodajnima osnovnima kubusoma oziroma
fasadama glavnih stavb vzdolž javnega prostora
z upoštevanjem minimalnega odmika od
javnega prostora ceste ali pa je predpisana z
odmikom stavbne strukture od javnega prostora
v odloku.
(23) Gradbena meja (GM)
je regulacijska črta - linija v primarnem delu GE,
do katere sme segati katerakoli stavba ali del
stavbe. Načrtovani objekti je ne smejo
presegati, lahko pa se je dotikajo ali pa so od
nje odmaknjeni v notranjost GE.
(24) Regulacijska linija (RL)
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RL razmejuje območje gradbene enote in javni
prostor. Ločuje obstoječe in predvidene odprte
ali grajene javne površine od površin v zasebni
lasti. To je meja, do katere sme segati
kakršnakoli ureditev GE. Izjema je lahko le
izključno javna ureditev, s katero soglaša
upravljavec javnega prostora, v katerega takšna
ureditev sega.
Odmiki stavb od sosednjih zemljišč
(25) Odmik stavbe od parcelne meje je
najkrajša razdalja med dotično mejo in najbližjo
zunanjo točko najbolj izpostavljenega dela
stavbe (npr. napušč, balkon ipd.) nad terenom.
(26) Če ni določeno drugače, mora biti stavba
od parcelne meje sosednjega zemljišča
odmaknjena vsaj 3,0 m z izjemo nezahtevnih in
enostavnih objektov, ki morajo biti od meje
odmaknjeni najmanj 1,5 m. S pisnim soglasjem
lastnikov parcel, na katere mejijo, pa jih je
dopustno postaviti tudi bližje ali na parcelno
mejo. Kadar so stavbe sosednjih GE
postavljene na parcelno mejo je medsebojni stik
potrebno ločiti s protipožarno steno oziroma s
slepo požarno/mejno fasado.
(27) V primeru, da odmik od ceste ni opredeljen
z regulacijskimi črtami ali v občinskih in državnih
predpisih o javnih cestah, je najmanjši odmik od
javnega prostora ceste najbolj izpostavljenega
dela stavbe, brez strešnega napušča, 3,0 m od
roba cestišča. Izjemoma je ta odmik lahko
manjši na podlagi pridobljenega soglasja
upravljavca ceste.
(28) Ograjo, škarpo ali podporni zid je dopustno
postaviti 0,5 m od parcelne meje, brez soglasja
soseda. V primeru manjšega odmika ali če se
gradijo na meji, se mora pridobiti pisno soglasje
lastnikov sosednjih parcel. V območju javnega
prostora ceste se izvedejo tako, da zgornji rob
ne posega v polje preglednosti cest. Pred
gradnjo
je
potrebno
pridobiti
soglasje
upravljavca javne ceste.
Odmiki med fasadami stavb
(29) Razmiki med stavbami na GE, morajo biti
najmanj tolikšni, da so zagotovljeni svetlobno
tehnični, požarno varnostni, sanitarni in drugi
pogoji ter da sta možna vzdrževanje in raba
objektov v okviru GE. Razmik med stavbami naj
bo praviloma najmanj 3,0 m ali pa naj se stavbe
stikajo. V primeru slednjega mora biti stik med
stavbama ločen s »slepo fasado«. Določilo ne
velja za podzemne stavbe. Stavbe naj se
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umešča tako, da so optimalno izkoriščene
danosti
terena
upoštevajoč
značilnosti
obstoječe grajene strukture.
Stopnja izkoriščenosti GE
(30) je opredeljena s faktorjem zazidanosti (FZ )
in faktorjem zelenih površin (FZP) ter
opredelitvijo dvorišča. Opredeljena je pri
posameznem tipu GE.
(31) Dvorišče opredeljuje možnosti gradnje
stavb na GE - njihovega števila, organizacije in
velikosti. Stavbe se lahko postavijo le okoli
dvorišča. Izjemi sta nadstrešek in uta, ki sta
lahko vzpostavljeni na dvorišču. Možnost
umeščanja stavb na GE poleg glavne stavbe
med drugim določa oblika in velikost dvorišča.
(32) Kadar je stopnja izkoriščenosti obstoječih
GE večja od dopustne določene s tem odlokom,
je na obstoječih objektih dopustno vzdrževanje,
rekonstrukcija in odstranitev ter spremembe
namembnosti objektov ter nadomestna gradnja.
3.4.2.1.05 Gradnja stavb
(33) Na GE se lahko umesti le ena stavba vrste
glavna stavba ter praviloma več pomožnih
stavb glede na opredeljen tip GE, če v posebnih
merilih ni opredeljeno drugače.
(34) Gradnja pomožnih stavb na GE je pogojena
z možnostjo izgradnje dvorišča (v kolikor v
opredeljenem tipu GE obstaja) oziroma je
odvisna od stopnje izkoriščenosti. Pogoj za
gradnjo pomožnega objekta je izgradnja glavne
stavbe
na
GE
oziroma
vsaj
izdano
pravnomočno gradbeno dovoljenje ter izgradnja
notranjega dvorišča. Izjema je lopa kot
enostavni objekt – začasni gradbiščni objekt v
okviru gradbišča ter drugi dopustni nezahtevni in
enostavni objekti (razen stavb), ki so opredeljeni
v sklopu tipa opredeljene GE. Prav tako je
dopustna gradnja pomožnih stavb kot
nezahtevnih enostavnih objektov na GE tipa
.zpa, .zsr, .zpk, .zvr, .gp, kjer gradnja pomožne
stavbe ni pogojena z izgradnjo glavne stavbe.
3.4.2.1.06 Določanje velikosti in števila stavb na
GE
(35) Merila za določanje velikosti in števila stavb
so opredeljena z:
- merilom in tlorisnim razmerjem stavb (glede
na določila opredeljenega tipa GE),
- z odmiki stavb (od sosednjih zemljišč in
med stavbami),
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- obveznostjo izgradnje dvorišča (pri GE kjer
je opredeljena),
- največjim dovoljenim faktorjem zazidanosti
parcele - FZ (pri GE kjer je opredeljen),
- najmanjšim dovoljenim faktorjem zelenih
površin na parceli – FZP (pri GE kjer je
opredeljen).
(36) Tipi dopustnih objektov glavnih stavb po
CC - SI so opredeljeni pri posameznem tipu
glavne stavbe, tipi dopustnih objektov v
pomožnih stavbah pa v 124. členu (točka 12).
3.4.2.1.07 Oblikovanje okolice objektov ter
zelene ureditve na GE
(37) Površine izven oboda stavb, dovoza in
dvorišča naj bodo praviloma opredeljene kot
funkcionalne zelene površine. Pri urejanju
okolice oziroma zunanje ureditve se upošteva
obstoječa konfiguracija terena (višina zemljišča
mora biti praviloma prilagojena sosednjemu
zemljišču). Brežine, nasipi in izpostavljena
pobočja naj bodo praviloma ozelenjena ter
zavarovana pred erozijo. Pri oblikovanju okolice
(vrtov, sadovnjakov, robov naselja…) naj se
uporabljajo avtohtone drevesne in grmovne
vrste. Na zemljiščih GE z nagibom raščenega
terena več kot 1:4 se lahko zgradijo ravne
zunanje utrjene površine, široke praviloma do
največ 8,0 m.
(38) V okviru GE se prostor med GL in RL lahko
oblikuje kot manipulativni prostor GE namenjen
tudi parkiranju, če velikost slednjega to
omogoča. V pasu med GL in javnim prostorom
je dopustna le gradnja posebnih sekundarnih
kubusov stavbe. Slednji lahko GL presegajo.
(39) Na vseh GE je dopustna vzpostavitev
podpornih zidov in škarp.
(40) Proti odprtemu prostoru kulturne krajine
ograje niso priporočljive. Oblikovanje ograj naj
omogoča, da v okolju, glede na stavbe in
zunanje ureditve, le te ne izstopajo. Ograja je
lahko visoka do 1,6 m.
3.4.2.1.08 Združevanje in delitve GE,
parcelacija
Združevanje, delitev GE
(41) GE se lahko funkcionalno združujejo tako,
da se ohranja struktura stavb združenih GE in
ohranja intenziteta oziroma gostota sklenjenosti
obuličnega niza. Vsaka GE naj ima zagotovljen
dovoz in dostop do javne ceste.
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(42) Ob združevanju/delitvah je potrebno
upoštevati velikostne rede posameznih tipov
GE. Delitev GE je dopustna le v primeru, ko
preostali del zemljišča (ostanek) še ustreza
merilu
minimalnega
velikostnega
reda
opredeljenega tipa GE.
Parcelacija
(43) Parcelacija GE se lahko določi na podlagi
opredelitve nove GE. Pri tem se mora
upoštevati:
- namen objektov,
- velikosti in števila objektov,
- organizacijo stavb,
- lego objektov,
- predpisane intervencijske dostope in
površine,
- potrebne manipulativne ter površine za
mirujoči promet (parkirni prostori),
- možnost priključitve na GJI,
- naravne razmere,
- obstoječo parcelno strukturo zemljišča.
(44) V primeru, da meja stavbnega zemljišča
poteka po meji katastrske parcele se namenska
raba na parceli prilagodi poteku urejene meje
parcele v okviru natančnosti katastrskih načrtov.
(45) Parcelacija GE je dopustna tudi zaradi
vzpostavitev novih in sanacije obstoječih
infrastrukturnih vodov ter širitve gospodarske
javne infrastrukture (ceste, pločnik, kolesarska
steza), novih lastniških razmerij, v primeru
izravnavanja medsosedskih meja, za potrebe
dovoznih poti.
Priključevanje GE na gospodarsko javno
infrastrukturo
(46) GE se morajo priključevati na naslednje
vrste gospodarske javne infrastrukture in
storitev, če za priključevanje obstajajo možnosti
glede na javni razvod: na javno prometno
površino za motorna vozila z uvozom v skladu s
predpisom o cestnih priključkih na javne ceste;
na javno vodovodno omrežje; na javno
kanalizacijsko omrežje; na sistem odvoza
komunalnih odpadkov v okviru gospodarske
javne službe. Oskrba z električno energijo se
lahko
zagotavlja
iz
javnega
elektroenergetskega omrežja ali iz lastnega
oziroma drugega vira, če se električna energija
pridobiva iz obnovljivega vira. Priključitev GE na
javno cesto se lahko zagotavlja tudi preko
pomožnega kmetijskega objekta – poljske poti
ali gozdne ceste.
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(47) Gradnja objektov je dopustna na
opremljenih stavbnih zemljiščih, ki imajo
zagotovljeno vsaj minimalno komunalno oskrbo:
oskrbo s pitno vodo, električno energijo,
odvajanje odpadnih voda in dostop do javne
ceste. Gradnja objektov je dopustna tudi na
neopremljenih stavbnih zemljiščih: če se
sočasno z gradnjo objektov zagotavlja tudi
opremljanje stavbnih zemljišč ali če investitor
zagotovi samooskrbo objekta (alternativni
način, ki izkazuje zadnje stanje gradbene
tehnike) s posamezno vrsto komunalne
opreme. Komunalna oprema za samooskrbo
objekta na področju oskrbe s pitno vodo in
področju odvajanja ter čiščenja komunalne
odpadne vode se lahko uporablja le na
območjih, ki niso opremljena s to gospodarsko
javno
infrastrukturo
in
najpozneje
do
opremljanja stavbnega zemljišča z gospodarsko
javno infrastrukturo v skladu s predpisi, ki
urejajo varstvo okolja.
(48) Priključek mora biti izdelan v skladu z
zmogljivostmi na GE. Priključitve so obvezne
tudi za naknadno zgrajeno javno gospodarsko
infrastrukturo. Režim uporabe in pogoje
priključevanja se ureja s predpisom, ki ureja
posamezno gospodarsko infrastrukturo.
(49) Na GE se ne glede na namembnost lahko
gradijo omrežja GJI s pripadajočimi objekti in
napravami. Pomožne individualne ali skupinske
infrastrukturne objekte je na GE dopustno
graditi kot komunalni priključek za minimalno
komunalno oskrbo v primerih, ko z javnega
omrežja ni omogočena priključitev. V teh
primerih
je
s
soglasjem
pristojnega
soglasjedajalca
dopustna
gradnja
infrastrukturnih objektov, ki omogočajo dostop
na javno prometno omrežje ter komunalno
infrastrukturo,
ki
začasno
ali
trajno
nadomeščajo objekte omrežij GJI (npr.
nepretočna greznica ali mala komunalna ČN do
izgradnje kanalizacije s priključitvijo na ČN,
samooskrba objekta z električno energijo iz
obnovljivih virov in podobno). Takšni objekti so:
poljska pot in gozdna prometnica; priključek na
cesto oziroma dostop do GE; nepretočna
greznica; mala komunalna čistilna naprava;
individualna plinska cisterna razen, če je z
občinskim predpisom o izvajanju javne
gospodarske službe predpisana priključitev na
plinsko omrežje ali sistem daljinskega
ogrevanja - na GE z nagnjenim terenom naj bo
cisterna z vsaj dveh strani omejena z brežino
usekov v teren najmanj do višine vrha cisterne,
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na območjih varovanja kulturne dediščine naj
bo rezervoar za plin v celoti vkopan; vodnjak;
rezervoar za vodo oz. zbiralnik za kapnico, ki je
dopusten na vseh GE, ne glede na
vzpostavljeno javno vodovodno omrežje,
vendar mora biti vkopan; sončni kolektorji za
samooskrbo objekta z električno in toplotno
energijo in podobno.
(50) Na vseh GE se lahko v skladu s predpisom
o razvrščanju objektov glede na zahtevnost
gradnje
gradijo:
podporni
zid
in
škarpa;rezervoar za vodo; priključki na objekte
gospodarske javne infrastrukture in daljinskega
ogrevanja
(priključek
na
energetsko
infrastrukturo-nizkonapetostno
distribucijsko
elektroenergetsko omrežje, priključek na
distribucijsko plinovodno omrežje ter priključni
plinovod, priključek na vročevod); priključek na
objekte za oskrbo s pitno vodo in priključek za
odvajanje odpadne vode (vodovodni priključek
na javno vodovodno omrežje, kanalizacijski
priključek na javno kanalizacijsko omrežje);
cestni priključek; priključek na komunikacijska
omrežja (vodi javnih telekomunikacijskih
storitev); pomožni komunalni objekti (pomožni
vodovodni in kanalizacijski objekti - jaški,
ponikovalnice,
lovilniki
maščob…
razen
ekološkega otoka); objekt s hidroforno postajo
oz. prečrpališčem ločilno oz. krmilno mesto
(slednji dve naj se ne umeščata na območjih
kulturne dediščine, če je postavitev neizogibna,
naj bo črpališče na neizpostavljenem mestu
obdanem z živico; pomožni objekti za
spremljanje stanja okolja in naravnih pojavov;
vrtina ali vodnjak za potrebe raziskave; bazne
postaje, namenjene javnim telekomunikacijskih
storitvam (slednji naj se praviloma izogibajo
objektom in območjem kulturne dediščine);
relejna hišica (slednji naj se izogiba objektom in
območjem kulturne dediščine); tipski zabojnik
za skladiščenje jeklenk (slednji naj se praviloma
ne postavlja k objektom in v območjih kulturne
dediščine). Na vseh stavbnih zemljiščih (GE in v
javnem prostoru) je dopustna gradnja gradbeno
inženirskih objektov po klasifikaciji CCSI 2
Gradbeno inženirski objekti (razen 23
Kompleksni industrijski objekti).
3.4.2.1.10 Urejanje parkirnih mest na GE,
gradnja garaž
(51) V prostoru GE je treba zagotoviti potrebno
število parkirnih/garažnih mest glede na vrsto in
obseg dejavnosti, ki se na GE odvijajo. Število
parkirnih mest se določi na podlagi veljavnih
standardov, ki veljajo na tem področju. Število
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parkirnih mest (PM) ne sme biti manjše od (za
navedene dejavnosti):
- trgovska: 1 PM/35,0 m2 neto etažnih
površin (NEP),
- skladiščna: 1 PM/100,0 m2 NEP,
- pisarniška oz. poslovni prostori s strankami:
1 PM/30,0 m2 NEP,
- razstavna: 1 PM/100,0 m2 NEP,
- gostinska: 1 PM/4 sedeže,
- gostilne s prenočišči:1 PM/2 sobi + 1 PM /6
sedežev,
- obrtni, industrijski obrati: 1 PM/100,0 m2
neto površine ali 1 PM /2 delovni mesti,
- bivanje: 1,8 PM/1 stanovanjsko enoto.
(52) Nove parkirne površine na nivoju terena, ki
so večje od 10 PM, je treba ozeleniti. Zasaditi je
treba vsaj eno drevo na 4 PM. Dopustna je tudi
gradnja parkirnih mest (garaž) pod nivojem
terena. Pri urejanju parkirnih površin in garažnih
stavb je potrebno v skladu s predpisi zagotoviti
parkirna mesta, rezervirana za invalidne osebe
in sicer 1 PM za invalide /10 PM.
(53) Če se za dejavnost na GE koristi tudi javna
parkirna mesta izven GE, mora investitor zanje
skleniti pogodbo z upravljavcem takšnih
parkirnih mest vsaj z identifikacijo PM v
prostoru (z grafiko ali opisom) in opredelitvijo
režima parkiranja. Takšna parkirna mesta je
potrebno zagotoviti v oddaljenosti največ 200,0
m od glavnega vhoda v glavno stavbo GE.
(54) O vsaki spremembi dejavnosti, ki bi
vplivala na obseg in režim parkiranja, je
investitor dolžan takoj pismeno obvestiti
upravljavca.
3.4.2.1.11 Posebnosti določil varstva pred
hrupom
(55) Kadar se GE nahaja v območjih različnih
stopenj varstva, se upošteva uvrstitev v tisto
stopnjo varstva, kjer se nahaja več kot 50 %
površine GE.
3.4.2.1.12 Varovanje kulturne dediščine –
posebnosti na GE v registriranih območjih
kulturne dediščine
(56) Na objektih, območjih in vplivnih območjih
kulturne dediščine in območjih krajinske
prepoznavnosti so gradnje in drugi posegi
dopustni
le
ob
predhodni
pridobitvi
kulturnovarstvenih pogojev in soglasja. V teh
območjih je
postavljanje objektov za
oglaševanje ter transparentov dopustno le
izjemoma, na podlagi kulturnovarstvenih
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pogojev in soglasjem pristojne enote ZVKDS,
vendar na usklajenih lokacijah (v naselju) in
tako, da le ti ne ovirajo vedut na prostorske
dominante.
(57) Postavitev pomožnih stavb v varovanih
območjih kulturne dediščine je možna le po
predhodni preveritvi umestitve oziroma možnosti
nemotečega vključevanja v ambient in s
pridobitvijo kulturno-varstvenih pogojev in
soglasja. Dopustna je le gradnja nezahtevnih in
enostavnih objektov po Uredbi, če ne vplivajo na
varovane lastnosti enote in sicer le: drvarnica,
garaža, lopa, uta, nadstrešek ter podobne
stavbe - vse praviloma v leseni izvedbi.
(58) Na registriranih enotah kulturne dediščine
se lahko umeščajo le sledeči enostavni in
nezahtevni objekti, ki niso stavbe: utrjena
dvorišča, ograja, škarpe in podporni zidovi,,
rezervoar, začasni objekti namenjeni sezonski
turistični ponudbi ali prireditvam (odprti sezonski
gostinski vrt, oder z nadstreškom, začasna
tribuna za gledalce na prostem, ipd), skulptura
ter urbana oprema. Rezervoar naj bo načeloma
omejen z neizstopajočo živo mejo.
3.4.2.1.13 Območje pridobivalnega prostora
rjavega premoga
(59) Na vseh GE stavbnih zemljišč, ki segajo na
območje pridobivalnega prostora rjavega
premoga in so izven varnostnega stebra, so
poleg drugih določil tega odloka, za potrebe
jamskega odkopavanja, površinskih kopov in
sanacije degradiranih površin ter rabe po
izvedeni sanaciji, v času eksploatacije in v času
zapiranja rudniških površin, dopustne naslednje
gradnje oziroma ureditve:
- tekoča vzdrževalna dela na obstoječih
objektih in napravah RTH,
- izravnava ter komprimiranje krovnega dela
pridobivalnega prostora,
- zaščita naravnih danosti,
- ozelenitev degradiranih in/ali saniranih
površin,
- urejanje deponij jalovine,
- urejevanje centrov in površin za zbiranje
gradbenih odpadkov, zemeljskih izkopov,
certificiranih in drugih materialov, ki so
potrebni za izvajanje sanacijskih in drugih
del za potrebe RTH v jami in na površini
- urejanje zunanjih površin, izravnava površin
v stabilne nagibe z ozelenitvijo,
- urejanje odvodnjavanja in dostopov do
posameznih območij sanacije.
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Znotraj varnostnega stebra se lahko izvajajo
vsa dela povezana z zapiranjem rudniških
površin.
(60) Z rudarskim projektom naj se definirajo
postopki sanacije rudniških površin med
pridobivalno dobo s posebnim poudarkom, da
bodo vse aktivnosti v skladu s končno podobo,
ki mora biti prav tako opredeljena v rudarskih
projektih. Z rudarskim načrtom se definirajo
površine za zbiranje gradbenih odpadkov,
zemeljskih izkopov, certificiranih in drugih
materialov za izvajanje sanacijskih del.
(61) Na območjih, kjer so predvideni manjši
posedki, je možna gradnja montažnih pritličnih
objektov za proizvodnjo in obrt (primarne,
terciarne in sekundarne dejavnosti). Območja,
kjer so predvideni večji posedki se lahko
pogozdijo. Na ostalih območjih se lahko
dopustijo športno rekreativne dejavnosti,
gojitveni rezervati za divjad ter vrtičkarstvo s
pomožnimi kmetijsko gozdarskimi objekti.
3.4.2.1.14 Začasna raba GE do njene pozidave
skladne z namembnostjo
(62) Na območjih nezazidanih stavbnih zemljišč
namenske rabe SS, SK, SP, IG, CU, CD, BT, ki
so po skupni zaokroženi površini parcel večja
od 0,5 ha, so dopustne začasne rabe in
prostorske ureditve za zelene površine za
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oddih, rekreacijo in šport (GE -.zsr), v skladu z
določili 95. člena; za zelene urbane površine –
parke (GE - .zpa), v skladu z določili 96. člena;
za zelene urbane površine – druge urejene
zelene površine (GE - .zdz), v skladu z določili
97. člena; za zelene urbane površine za
vrtičkarstvo (GE - .zvr), v skladu s 100. členom.
(63) Začasne ureditve so dopustne za dobo
največ 10 let.
3.4.2.1.15 Gradnja zaklonišč
(64) Na območjih, kjer so predvideni objekti z
namenom, ki jih določa predpis o gradnji in
vzdrževanju zaklonišč (javna zdravstvena
službe, vzgojno-varstvene ustanove, redno
izobraževanje, javne telekomunikacijski in poštni
centri, nacionalna televizijo in radio, javni
potniški železniški, avtobusni, pomorski in zračni
promet, pomembno energetsko in industrijsko
dejavnost, kjer se bodo v primeru vojne
opravljale dejavnosti posebnega pomena za
obrambo in zaščito, delo državnih organov) je
dovoljena tudi gradnja zaklonišč (po CC SI
klasifikaciji 12740 Druge stavbe, ki niso
uvrščene drugje - sem spadajo zaklonišča, kar
je opredeljeno v navodilih o razvrščanju).
3.4.2.2 GE – Podrobnejša merila in pogoji
urejanja tipov gradbenih enot (tipi GE)

80. člen
(tipi GE)
Za vse tipe GE veljajo tudi splošna določila urejanja GE. Tipi so našteti po prevladujoči namenski
rabi.
81. člen
3.4.2.2.01
hm - GE modernistične stanovanjske hiše
1.0 Namembnost GE
PNRP SS; GE je namenjena bivanju ter spremljajočim dejavnostim v skladu z merili bivanja v
mirnem okolju.
2.0 Dopustni tipi stavb na GE
Modernistična stanovanjska hiša.
2.1 Tip glavne
stavbe
(3.4.3.6)
2.2

Pomožne
stavbe
(3.4.3.7) –
število, število
etaž

Lahko se gradi največ dve pomožni stavbi kot manj zahtevni, enostavni
oziroma nezahtevni objekti v skladu s predpisom o razvrščanju objektov
glede na zahtevnost gradnje: nadstrešek, uta, zimski vrt, vrtna uta,
senčnica, lopa, savna, fitnes, senčnica, letna kuhinja, garaža, lopa,
drvarnica, pokrito skladišče za lesna goriva in podobne stavbe.
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Parkirišče, ograja (varovalna, medsosedska), podporni zidovi z ograjo,
vodomet, vodno zajetje in objekti za akumulacijo vode in namakanje
(bazen za kopanje, okrasni bazen, ribnik, namakalni sistem, vodni
zbiralnik), pomožni komunalni objekti ter priključki na objekte
gospodarske javne infrastrukture ter športno igrišče na prostem.
Organizacija in urbanistično oblikovanje GE
Drugi dopustni
nezahtevni in
enostavni
objekti

3.1

Organizacija
prostora

Upoštevanje določil primarnega, sekundarnega dela GE ter dvorišča niso
obvezna. Glavna stavba naj se v prostor GE umešča tako, da so
izkoriščene optimalne danosti lege terena. Pomožna stavba je lahko
umeščena le izven vizualno izpostavljenega dela pobočja in izven
območja med glavno stavbo in najpomembnejšim javnim prostorom.
Medsosedska ograja je lahko visoka do 1,8 m.

3.2

Zelene
ureditve,
ograje

3.3

Velikost GE,
posebnosti
parcelacije

Velikostni red GE je med 300,0 in 1000,0 m2.

3.4

Druge določbe

Na območju GE s PNRP SS veljajo merila II. SVPH.

4.0

Dopustna izraba prostora GE

4.1

Stopnja
izkoriščenosti,
odmiki stavb

FZ do največ 50%, FZP najmanj 20% .

82. člen
3.4.2.2.02
sb- GE stanovanj v bloku
1.0 Namembnost GE
PNRP: SS, CU; GE je namenjena bivanju v več stanovanjskih enotah. V sklopu stanovanjskih
enot so dopustne spremljajoče dejavnosti v skladu z merili bivanja v mirnem okolju V pritličjih so
dopustne tudi obrt in obrti podobne dejavnosti.
Na območjih z PNRP SB je GE namenjena občasnemu ali stalnemu prebivanju ter oskrbi
različnih skupin prebivalstva (starejših občanov, študentov in drugih socialnih skupin).
2.0 Dopustni tipi stavb na GE
Obstoječa stavbna struktura – stanovanja v bloku. Ohrani naj se obstoječ
2.1 Tip glavne
tlorisni in višinski gabarit stavbne strukture na kateri je dopustno
stavbe (3.4.3.6)
vzdrževanje, rekonstrukcija ter sprememba namembnosti obstoječih
stavb. Novih glavnih stavb ni dopustno graditi.
2.2 Pomožne
stavbe (3.4.3.7) –
število, število etaž

Pomožnih stavb, razen nadstrešnice in garaže za osebna vozila, ni
dopustno graditi.
Gradnja le teh je dovoljena pod naslednjimi pogoji:
- da so enotnega tipa (enakih materialov in površinskih obdelav);
- da so oblikovane v manjših nizih, vendar za skupno najmanj 8 PM v
posameznem nizu/ objektu;
- visoki do 3,0 m
Lahko so podzemne stavbe.
Kot enostavni oziroma nezahtevni objekti se lahko gradita tudi senčnica ali
vrtna uta.

Št. 2

Uradni vestnik Zasavja

Stran 101

Vodomet, vodno zajetje in objekte za akumulacijo vode in namakanje
(okrasni bazen, ribnik, namakalni sistem, vodni zbiralnik), športno igrišče
na prostem, ograja, kolesarska pot, pešpot ipd., ter pomožni objekti v
javni rabi, pomožni komunalni objekti, priključki na objekte gospodarske
javne infrastrukture, parkirišče, začasni objekti in grajena urbana oprema.
3.0 Organizacija in urbanistično oblikovanje GE
Ohranja naj se obstoječ urbanistični koncept po projektni dokumentaciji.
3.1 Organizacija
Števila obstoječih parkirnih mest ni dopustno zmanjševati.
prostora
2.3 Drugi dopustni
nezahtevni in
enostavni objekti
(razen stavb)

3.2 Zelene
ureditve, ograje

3.3 Velikost GE,
posebnosti
parcelacije

Funkcionalne zelene površine naj se urejajo kot poljavne zelene površine.
V čim večji meri se ohranjajo obstoječe zelene površine.
Zmanjšajo se lahko, ko gre za prostorske ureditve pomembne za celotno
območje (npr. nadstreški ,parkirišč, javni prostor za pešce, igrišče…),
vendar pod pogojem, da nova ureditev vključuje nadomestilo eventualno
odstranjenih dreves.
GE ni dopustno ograjevati, izjema so pripadajoča igrišča, ki so lahko
ograjena s prosojno ograjo do višine 2,8 m. Spreminjanje prometnega
režima ter spreminjanje namembnosti in značaja javnih poti pešca (poti,
sprehajališč) ni dopustno.
Velikostni red je obstoječ. Parcelacija v GE, ki bi imela za posledico
funkcionalno delitev območja se v upravnem postopku (brez spremembe
prostorskega akta) ne more izvesti.

Na območju GE s PNRP SS veljajo merila II. SVPH. Na območju GE s PNRP
CU veljajo merila III. SVPH.
4.0 Dopustna izraba prostora GE
FZ do največ 65%.
4.1 Stopnja
izkoriščenosti,
odmiki
3.4

Druge določbe

3.4.2.2.03
vh - GE večstanovanjske stavbe

83. člen

1.0 Namembnost GE
PNRP: SS, CU; GE je namenjena bivanju v stanovanjskih enotah, v sklopu katerih so dopustne
spremljajoče dejavnosti v skladu z merili bivanja v mirnem okolju, v kolikor niso povezane s
strankami ali drugimi zaposlenimi (npr. pisarna).
2.0 Dopustni tipi stavb na GE
Obstoječa stavbna struktura – večstanovanjska stavba. Ohranja naj se
2.1 Tip glavne
obstoječ tlorisni in višinski gabarit stavbne strukture, na kateri je dopustno
stavbe (3.4.3.6)
vzdrževanje, rekonstrukcija ter sprememba namembnosti obstoječih
stavb.
Pomožnih
stavb, razen nadstrešnice za osebna vozila in garaž, ni
2.2 Pomožne
dopustno
graditi.
stavbe (3.4.3.7) –
Gradnja le teh je dovoljena pod naslednjimi pogoji:
število, število etaž
- da so enotnega tipa (enakih materialov in površinskih obdelav);
- da so oblikovane v manjših nizih, vendar za skupno najmanj 8 PM v
posameznem nizu/ objektu;
- so lahko visoki do 3,0 m;
Lahko so tudi podzemne stavbe.
2.3 Drugi dopustni Vodomet, vodnjak, vodno zajetje in objekte za akumulacijo vode in
namakanje (okrasni bazen, ribnik, namakalni sistem, vodni zbiralnik),
nezahtevni in
športno igrišče na prostem, kolesarska pot, pešpot ipd., pomožni objekti v
enostavni objekti
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(razen stavb)
3.0

javni rabi, pomožni komunalni
gospodarske javne infrastrukture.
Organizacija in urbanistično oblikovanje GE

3.1 Organizacija
prostora
3.2 Zelene
ureditve, ograje

3.3 Velikost GE,
posebnosti
parcelacije
Druge določbe

4.0

Dopustna izraba prostora GE

3.4.2.2.04
hv- GE hiše v vrsti

objekti

ter

priključki

na

objekte

Ohranitev
obstoječega
urbanističnega
koncepta
po
projektni
dokumentaciji.
Funkcionalne zelene površine naj se urejajo kot poljavne zelene površine.
V čim večji meri se ohranjajo obstoječe zelene površine.
Zmanjšajo se lahko, ko gre za prostorske ureditve pomembne za celotno
območje (npr. nadstreški ,parkirišč, javni prostor za pešce, igrišče…),
vendar pod pogojem, da nova ureditev vključuje nadomestilo eventualno
odstranjenih dreves.
GE ni dovoljeno ograjevati, izjema so pripadajoča igrišča, ki so lahko
ograjena s prosojno ograjo do višine 2,8 m.
Velikostni red je obstoječ. Parcelacija v GE, ki bi imela za posledico
funkcionalno delitev območja, se v upravnem postopku (brez spremembe
prostorskega akta) ne more izvesti.
Na območju GE s PNRP SS veljajo merila II. SVPH. Na območju GE s
PNRP CU veljajo merila III. SVPH.

3.4

4.1 Stopnja
izkoriščenosti,
odmiki
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FZ do največ 65%.

84. člen

1.0 Namembnost GE
PNRP: SS; GE je namenjena bivanju in spremljajočim dejavnostim v skladu z merili bivanja v
mirnem okolju.
2.0 Dopustni tipi stavb na GE
Vrstna hiša.
2.1 Tip glavne
stavbe (3.4.3.6)
Lahko se gradi največ dve pomožni stavbi - le kot enostavni oziroma
2.2 Pomožne
nezahtevni objekt. V skladu s predpisom o razvrščanju objektov glede na
stavbe (3.4.3.7) –
zahtevnost gradnje so dopustne: in sicer iz nabora: uta, zimski vrt, savna,
število, število etaž
fitnes, senčnica, letna kuhinja in podobne stavbe.
2.3 Drugi dopustni
nezahtevni in
enostavni objekti
(razen stavb)
3.0

Parkirišče, ograja (varovalna, medsosedska), podporni zidovi z ograjo
(3.4.1.15.), vodomet ter vodno zajetje in objekte za akumulacijo vode in
namakanje (bazen za kopanje, okrasni bazen, ribnik, namakalni sistem,
vodni zbiralnik), pomožni komunalni objekti ter priključki na objekte
gospodarske javne infrastrukture.

Organizacija in urbanistično oblikovanje GE

3.1 Organizacija
prostora

Urbanistična zasnova naj bo skladna za celotno sosesko/niz in sicer so
praviloma ob javnem prostoru parkirne in manipulacijske površine,
dvorišče internega značaja (atrij) pa vzpostavljen za glavno stavbo.
Oblikovanje sprednjega dvorišča naj bo skladno za celotno sosesko.

Št. 2

3.2 Zelene
ureditve, ograje
3.3 Velikost GE,
posebnosti
parcelacije
3.4

Druge določbe
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Površine atrija so lahko zatravljene in zasajene s srednje raslo in visoko
vegetacijo ter grmičevjem oziroma urejene kot interne atrijske vrtne
zasaditve. V stavbnem nizu naj bo oblikovanje ograj skladno.
Velikostni red GE je med 200,0 in 700,0 m2.
Na območju GE s PNRP SS veljajo merila II. SVPH.

4.0

Dopustna izraba prostora GE
FZ do največ 70 %, FZP najmanj 10%
4.1 Stopnja
izkoriščenosti,
odmiki
85. člen
3.4.2.2.05
pv- GE podeželske vile
1.0 Namembnost GE
PNRP: SS, A; GE je namenjena bivanju s spremljajočim dejavnostim (terciarne in kvartarne
dejavnosti ter obrt in obrti podobne dejavnosti).
2.0 Dopustni tipi stavb na GE
2.1 Tip glavne
Obstoječa stavbna struktura - podeželska vila. Dopustna je odstranitev z
stavbe (3.4.3.6)
nadomestno gradnjo, rekonstrukcija z ohranitvijo arhitekturnih značilnosti
izvorne stavbe, dozidava, vzdrževanje ter sprememba namembnosti.
2.2 Pomožne
stavbe (3.4.3.7) –
število, število etaž

Lahko se gradi največ dve pomožni stavbi po merilih 124. člena. Ob tem
se lahko gradita tudi dve stavbi kot enostavni oziroma nezahtevna objekta
v skladu s predpisom o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje
in sicer iz nabora: nadstrešek, uta, zimski vrt, savna, fitnes, senčnica,
letna kuhinja, garaža, drvarnica, pokrito skladišče za lesna goriva, lopa in
podobne stavbe.
Parkirišče, ograja (varovalna, medsosedska), podporni zidovi z ograjo,
vodomet ter vodno zajetje in objekti za akumulacijo vode in namakanje
(bazen za kopanje, okrasni bazen, ribnik, namakalni sistem, vodni
zbiralnik), pomožni komunalni objekti, priključki na objekte gospodarske
javne infrastrukture, športna igrišča na prostem ter objekti za oglaševanje.

2.3 Drugi dopustni
nezahtevni in
enostavni objekti
(razen stavb) v
skladu s predpisom
o razvrščanju
objektov glede na
zahtevnost gradnje
3.0 Organizacija in urbanistično oblikovanje GE
3.1 Organizacija
Obstoječa urbanistična zasnova na GE naj se ohranja.
prostora
3.2 Zelene
V čim večji meri naj se ohranjajo obstoječe zelene ureditve ter posebne
ureditve, ograje
hortikulturne zasaditve na GE.
3.3 Velikost GE,
Velikostni red je obstoječ.
posebnosti
parcelacije
3.4 Druge določbe V območju GE veljajo merila III. SVPH.
4.0 Dopustna izraba prostora GE
4.1 Stopnja
FZ do 45 %, FZP najmanj 25 %.
izkoriščenosti,
odmiki
86. člen
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3.4.2.2.06
vo - GE domačije v odprtem vaškem okolju
1.0

Namembnost GE

PNRP: SK, A. Namenjena je lahko bivanju s spremljajočimi oz. dopolnilnimi dejavnostmi v skladu z
merili bivanja v intenzivnem vaškem oziroma podeželskem okolju.
2.0

Dopustni tipi stavb na GE

2.1

Tip glavne
stavbe (3.4.3.6)

2.2

Pomožne
stavbe (3.4.3.7)
– število, število
etaž

2.3

3.0

Hiša na podeželju.
Na aktivnih kmetijah in ko GE meri nad 1200,0 m² je dopustna vzpostavitev
do dveh glavnih stavb.

Lahko se gradi do največ tri pomožne stavbe po merilih124. člena. Ob
tem se lahko gradita še do največ dve stavbi kot nezahtevni in enostavni
objekti (razen stavb) v skladu s predpisom o razvrščanju objektov glede na
zahtevnost gradnje: nadstrešek, uta, zimski vrt, savna, fitnes, senčnica,
letna kuhinja, garaža, lopa, drvarnica, pokrito skladišče za lesna goriva ali
podobne stavbe, objekti za rejo živali, pomožni kmetijsko-gozdarski objekti
(kozolec, kmečka lopa, grajeni rastlinjak, čebelnjak, skedenj, silos, senik,
kašča, koruznjak, grajeno molzišče, pokrita skladišča za lesna goriva,
vinska klet ) ter objekti za kmetijske proizvode in dopolnilno dejavnosti
(sušilnica sadja in rib, sirarna, oljarna, kisarna in podobni objekti).
Parkirišče, ograja (varovalna, medsosedska), podporni zidovi z ograjo,
Drugi dopustni
vodomet, vodno zajetje in objekti za akumulacijo vode in namakanje (
nezahtevni in
bazen za kopanje, okrasni bazen, ribnik, namakalni sistem, vodni
enostavni
zbiralnik), pomožni komunalni objekti, priključki na objekte gospodarske
objekti (razen
javne infrastrukture, športna igrišča na prostem, pomožni kmetijskostavb)
gozdarski objekti - gnojišče, kompostarna za gnojevko, zbiralnik gnojevke
ali gnojnice, napajalno korito, hlevski izpust, grajena obora, grajena ograja
za pašo živine (plot) ter objekt za oglaševanje.
Organizacija in urbanistično oblikovanje GE

3.1

Organizacija
prostora

Stavbe so organizirane okoli dvorišča. Pri tem naj bo glavna stavba
praviloma organizirana ob najpomembnejšem javnem prostoru tako, da ga
sooblikuje. Druga glavna stavba naj bo umeščena tako, da sooblikuje
skupno dvorišče in sledi morfologiji v območju EUP.
Dopustna je tudi vzpostavitev osnovnega kubusa pomožne stavbe v
primarnem delu GE, pod pogojem, da je orientirana prečno na javni prostor
ter da višinski gabarit ne presega E1. Na le-tej sekundarnih kubusov v
vzdolžni smeri in proti javnemu prostoru (čelni fasadi) ni dovoljeno
vzpostaviti. V tem primeru naj se pomožna stavba v razmerju do javnega
prostora umešča na GL.
V primerih ozkih GE (izrazito vzdolžnih oblik parcel), ko so vse stavbe
nanizane v zaporedju, upoštevanje določil primarnega, sekundarnega dela
GE ter dvorišča niso obvezna. Zaporedje stavb na GE je morfološki ustroj
pri katerem so vse stavbe na GE linijsko nanizane po daljši stranici.
Umestitev stavb oziroma lega le teh naj bo prilagojena terenu, morfologiji
in vlogi stavbe. Glavna stavba naj bo orientirana v smeri javnega prostora.
Pri umestitvi pomožne stavbe veljajo za stavbo ista merila odmikov od
javnega prostora kot za glavne stavbe.

3.2

Zelene ureditve,
ograje

Funkcionalne zelene površine naj bodo zatravljene in zasajene z
avtohtonim sadnim drevjem (orehi, hruškami, jablanami ali lipami …).
Grmičevje je lahko zgolj dopolnilno. Drevesne vrste iz skupine iglavcev
niso dovoljene. V sekundarnem delu GE so dopustne tudi ograje za pašo
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živine.
3.3

Velikost GE,
posebnosti
parcelacije

Velikostni red GE je od 500,0 do 3000,0 m2. Velikost parcele se določi z
uveljavljanjem racionalne rabe prostora ob upoštevanju potreb po
modernizaciji, lege, potrebnega manipulativnega prostora in vitalnosti
kmetije.

3.4

Druge določbe

Na območju GE veljajo merila III. SVPH.

4.0

Dopustna izraba prostora GE

4.1

Stopnja
izkoriščenosti,
odmiki

FZ določata merilo dopustnih tipov stavb in obveznost izgradnje dvorišča
(3.4.1.05) ter odmiki. Najmanjši odmik stavb od parcelnih meja sosednjih
zemljišč je 4,0 m, s soglasjem lastnikov sosednjega zemljišča pa je lahko
manjši.
87. člen

3.4.2.2.07
vs - GE domačije v strnjenem vaškem okolju
1.0

namembnost GE

PNRP: SK; GE je namenjena lahko le bivanju s spremljajočimi oz. dopolnilnimi dejavnostmi v
skladu z merili bivanja v intenzivnem vaškem oziroma podeželskem okolju.
2.0

Dopustni tipi stavb na GE

2.1

Tip glavne
stavbe
(3.4.3.6)

2.2

Pomožne
stavbe
(3.4.3.7) –
število, število
etaž

2.3

3.0
3.1

Hiša na podeželju ali trško-mestna hiša (vendar le ena stavba izbranega
tipa stavbe).
Na aktivnih kmetijah in ko GE meri nad 1200 m² je dopustna postavitev tudi
dveh glavnih stavb tipa hiša na podeželju.

Lahko se gradi največ dve pomožni stavbi po merilih 124. člena. Ob tem se
lahko gradita še do največ dve stavbi kot nezahtevni in enostavni objekti
(razen stavb) v skladu s predpisom o razvrščanju objektov glede na
zahtevnost gradnje: nadstrešek, uta, zimski vrt, savna, fitness, senčnica,
letna kuhinja, garaža, lopa, drvarnica, pokrito skladišče za lesna goriva ali
podobne stavbe, objekti za rejo živali, pomožni kmetijsko-gozdarski objekti
(kozolec, kmečka lopa, grajeni rastlinjak, čebelnjak, skedenj, silos, senik,
kašča, koruznjak, grajeno molzišče, pokrita skladišča za lesna goriva,
vinska klet ) ter objekti za kmetijske proizvode in dopolnilne dejavnosti
(sušilnica sadja in rib, sirarna, oljarna, kisarna).
Drugi dopustni Parkirišče, ograja (varovalna, medsosedska), podporni zidovi z ograjo,
ograja, vodomet, vodno zajetje in objekti za akumulacijo vode in namakanje
nezahtevni in
(bazen za kopanje, okrasni bazen, ribnik, namakalni sistem, vodni zbiralnik),
enostavni
pomožni komunalni objekti, priključki na objekte gospodarske javne
objekti (razen
infrastrukture, športna igrišča na prostem, pomožni kmetijsko- gozdarski
stavb)
objekti- gnojišče, kompostarna za gnojevko, zbiralnik gnojevke ali gnojnice,
napajalno korito, hlevski izpust, grajena obora, grajena ograja za pašo
živine (plot) ter objekti za oglaševanje.
Organizacija in urbanistično oblikovanje GE
Stavbe so lahko organizirane le okoli dvorišča. Glavna stavba je z glavno
Organizacija
fasado
praviloma
lahko
postavljena
le
na
gradbeno
linijo
prostora
najpomembnejšega javnega prostora. Prostor med glavno fasado in javnim
prostorom je lahko oblikovan kot poljavni prostor. Druga glavna stavba naj
bo umeščena tako, da sooblikuje skupno dvorišče na način da sledi
morfologiji v območju EUP.
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V primerih ozkih GE, ko so vse stavbe nanizane v zaporedju, upoštevanje
določil primarnega, sekundarnega dela GE ter dvorišča niso obvezna.
Zaporedje stavb na GE je morfološki ustroj, pri katerem so vse stavbe GE
linijsko nanizane po daljši stranici GE.
V sklopu funkcionalnih zelenih površin je lahko zasaditev z grmičevjem zgolj
dopolnilna. V sekundarnem delu GE so dopustne ograje za pašo živine.

3.2

Zelene
ureditve,
ograje

3.3

Velikost GE,
posebnosti
parcelacije

Velikostni red GE do 2000,0 m2.

3.4

Druge določbe

Na območju GE veljajo merila II. SVPH (za SS) oziroma III SVPH ( za SK).

4.0

Dopustna izraba prostora GE

4.1

Stopnja
izkoriščenosti,
odmiki

FZ določata merilo dopustnih tipov stavb in obveznost izgradnje dvorišča ter
odmiki.

88. člen
3.4.2.2.08
ph - GE počitniške hiše
1.0 Namembnost GE
PNRP: SP; GE je namenjena občasnemu bivanju – počitku, lahko tudi razvoju
urbanih površin s posebno funkcijo - turizmu in nastanitvam.
2.0 Dopustni tipi stavb na GE
2.1

Tip glavne
stavbe
(3.4.3.6)

Počitniška hiša

2.2 Pomožne
stavbe
(3.4.3.7) število, število
etaž

Lahko se gradi največ dve pomožni stavbi GE po Uredbi kot enostavni
oziroma nezahtevni objekti v skladu s predpisom o razvrščanju objektov
glede na zahtevnost gradnje iz nabora: drvarnica, senčnica, letna kuhinja,
lopa, garaža, pokrito skladišče za lesna goriva ali podobne stavbe.

2.3

Drugi dopustni
nezahtevni in
enostavni
objekti (razen
stavb)

Parkirišče, ograja (varovalna, medsosedska), podporni zidovi z ograjo,
vodomet ter vodno zajetje in objekti za akumulacijo vode in namakanje,
bazen za kopanje, okrasni bazen, ribnik, namakalni sistem, vodni zbiralnik,
športna igrišča na prostem, pomožni komunalni objekti ter priključki na
objekte gospodarske javne infrastrukture.

3.0

Organizacija in urbanistično oblikovanje GE
Umestitev glavne stavbe naj izhaja iz prostorskega konteksta. Upoštevanje
Organizacija
določil primarnega, sekundarnega dela GE ter dvorišča niso obvezna.
prostora
Pomožna stavba je lahko umeščena le izven vizualno izpostavljenega dela
pobočja in izven območja med glavno stavbo in najpomembnejšim javnim
prostorom.
Zunanje ureditev naj bodo izvedene na način, da se v čim večji meri
Zelene
ohranjajo naravne kakovosti konkretnega prostora. Priporočljivo je, da GE
ureditve,
nima ograje.
ograje
Velikostni red GE do 800,0 m2.
Velikost GE,
posebnosti
parcelacije

3.1

3.2

3.3
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Obstoječe počitniške hiše, ki so brez komunalne opreme se sanirajo s
priključitvijo na minimalno komunalno oskrbo. Do zagotovitve le te se izvede
alternativni način oskrbe, ki omogoča samooskrbo objekta in izkazuje
zadnje stanje gradbene tehnike. Zapolnitve oziroma dopolnilna gradnja
počitniških hiš naj se prilagodi obstoječi zazidavi.
Na območju GE s PNRP SP veljajo merila II. SVPH.
Dopustna izraba prostora GE
Druge določbe

Stopnja
izkoriščenosti,
odmiki

FZ do največ 40%; FZP najmanj 35%.

89. člen
3.4.2.2.09
js - GE Javne stavbe
Podtipi:jsk- GE javne klasične stavbe
jsm- GE modernistične javne stavbe
jsp- GE paviljonske stavbe
jgd- GE gasilnega doma
jzp- GE železniške postaje
jsg- GE javne stavbe v gozdu
jps- GE poslovilne stavbe
1.0 Namembnost GE
PNRP: CU, CD, BT, BC.
GE je namenjena javnim programom -terciarnim in kvartarnim dejavnostim (trgovskim, oskrbnim,
storitvenim, upravnim, socialnim, zdravstveni, vzgojnim, izobraževalnim, kulturnim, verskim in
podobnim dejavnostim) ter tudi obrti in obrti podobnim dejavnostim- slednje ne smejo presegati
50% BTP stavbe. V etažah izven etaže dostopne iz javnega prostora je dopustno tudi bivanje.
Podtip GE javna stavba v gozdu (jsg) je (tudi na PNRP BT), namenjena razvoju urbanih površin s
posebno funkcijo - turistični ponudbi , kjer so poleg začasnega bivanja dopustne tako terciarne kot
kvartarne dejavnosti (trgovina, šport, rekreacija, oddih, zabava, gostinski lokali, društvene
dejavnosti ipd.), ki so integralni del turistične ponudbe.
Podtip GE javna poslovilna stavba (jps) je (na PNRP CD) je prostor posebnega javnega značaja
namenjen, izključno dejavnostim povezane s pokopališko dejavnostjo.
2.0
2.1

Dopustni tipi stavb na GE
- jsk- GE javne klasične stavbe: klasična javna stavba
Tip glavne
stavbe (3.4.3.6) - jsm- GE modernistične javne stavbe: modernistična javna stavba
-jsp- GE paviljonske stavbe: paviljonska stavba
- jgd- GE gasilnega doma: trško-mestna hiša ali modernistična stavba in
sicer le ena stavba izbranega tipa stavbe, v kolikor tip stavbe ni opredeljen
v specifikaciji EUP. Stavba ima lahko na eni od bočnih strani poseben
(sušilni) stolp oziroma sušilni silos, ki lahko sega nad sleme strehe
osnovnega kubusa glavne stavbe;
- jzp- GE železniške postaje: obstoječa stavbna struktura, gradnja novih
stavb ni dopustna. Obstoječe stavbe se varujejo kot kvaliteta in posebnost,
ki ji gabaritov in arhitekture osnovnega kubusa ni dopustno spreminjati.
Dopustna vrsta po CC-SI – 124 Stavbe za promet in stavbe za izvajanje
elektronskih komunikacij.
-jsg- GE javne stavbe v gozdu: paviljonska stavba ali hiša na podeželju in
sicer le ena stavba izbranega tipa stavbe. Oblikovanje stavbne strukture
naj se prilagodi razmeram konteksta lokacije.
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-jps- GE poslovilne stavbe: paviljonska stavba. Nove stavbe (poslovilne
vežice) morajo v arhitekturnem izrazu biti podrejene eventualnim
dominantnim nosilcem prostorske identitete na območju.
Pomožne stavbe - jsk- GE javne klasične stavbe: gradita se lahko največ dve pomožni
stavbi v skladu s določili 124. člena. Pomožne stavbe GE se lahko
(3.4.3.7) –
gradijo tudi po Uredbi kot enostavni oziroma nezahtevni objekti v skladu
število, število
s predpisom o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje:
etaž
nadstrešnica, lopa in podobne stavbe;
- jsm- GE modernistične javne stavbe: gradi se lahko največ dve pomožni
stavbi GE, ki se lahko gradijo le po Uredbi kot enostavni oziroma
nezahtevni objekti v skladu s predpisom o razvrščanju objektov glede na
zahtevnost gradnje in sicer nadstrešnica, lopa in podobne stavbe;
- jsp GE paviljonske stavbe: pomožne stavbe niso dopustne;
- jgd- GE gasilnega doma: gradi se lahko največ ena pomožna stavba v
skladu z določili 124. člena;
- jzp- GE železniške postaje: gradi se lahko največ ena pomožna stavba
GE, ki se lahko gradi le po Uredbi kot enostavni oziroma nezahtevni
objekti v skladu s predpisom o razvrščanju objektov glede na zahtevnost
gradnje in sicer nadstrešnica.
- jsg- GE javne stavbe v gozdu: gradi se lahko največ dve pomožni stavbi
v skladu z določili 124. člena do višine E1. Ob tem se lahko gradita še do
največ dve stavbi po Uredbi kot enostavni oziroma nezahtevni objekti v
skladu s predpisom o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje
in sicer izmed slednjih: nadstrešek, uta, zimski vrt, savna, fitnes,
senčnica, letna kuhinja, lopa in podobne stavbe;
- jps GE poslovilne stavbe: pomožne stavbe niso dopustne. V primeru, da
so v območju GE druge vrste stavb, so na njih dopustne samo
rekonstrukcije, vzdrževalna dela in odstranitev.
Na vseh podtipih je dovoljena gradnja pomožnih objektov v javni rabi,
Drugi dopustni
vodometa, vodno zajetje in objekte za akumulacijo vode za namakanje in
nezahtevni in
kopanje (bazen, ribnik, namakalni sistem, vodni zbiralnik, sonaravna
enostavni
ojezeritev), kolesarska pot, pešpot ipd., objekti za oglaševanje, grajena
objekti (razen
urbana oprema, pomožni objekti prometne, komunalne, energetske in
stavb)
komunikacijske infrastrukture. Na GE z izjemo jps so dopustna tudi
športna igrišča na prostem. V podtipu .jsg je dopustna tudi postavitev
ograj.
Organizacija in urbanistično oblikovanje GE

3.1

Organizacija
prostora

V podtipu jps mora umestitev in oblikovanje stavbe na GE zagotavljati, da
bo prostorska struktura GE ohranila z ureditvijo oblikovan status posebne,
pomembne javne ureditve/ arhitekture v danem prostorskem kontekstu.
V podtipu .jsg naj umestitev stavb izhaja iz konkretnega prostorskega
konteksta.

3.2

Zelene ureditve,
ograje

Zunanje ureditve v vseh podtipih GE naj se urejajo tako, da se
ohranjajo/vzpostavljajo urbane funkcionalne umestitve v posameznem
prostoru oziroma da se te glede na podtip po potrebi nadgrajujejo z
elementi hortikulturnih ureditev. Na območju med najpomembnejšim
javnim prostorom in glavno fasado glavne stavbe fizične ali vizualne
cezure (ograje, škarpe, zasloni) niso dovoljene.
V podtipu .jps naj se zunanje ureditve GE urejajo tako, da se omogočajo
kvalitetne funkcionalne povezave – pešpoti oziroma javne dostope do
grobnih polj na območju GE pokopališča. Ograje naj bodo oblikovno
usklajene in prilagojene merilom obstoječih ograj v sklopu GE pokopališč.
V podtipu .jsg. je razvoj turističnih in spremljajočih športno rekreativnih
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dejavnosti potrebno usmerjati tako, da bodo posegi v prostor v čim večji
meri ohranjali naravne kakovosti konkretnega prostora.
3.3

Velikost GE,
posebnosti
parcelacije

Priporočljiva velikost GE je najmanj 500 m2.

3.4

Druge določbe

Na območju GE veljajo merila III. SVPH.
Na površinah za zdravstvo in v neposredni bližini bolnišnic, zdravilišč in
okrevališč ter na posebnih območjih – površinah za turizem (BT) veljajo
merila II. SVPH.

4.0

Dopustna izraba prostora GE

4.1

Stopnja
izkoriščenosti,
odmiki

FZ za vse podtipe GE do največ 70 %.

90. člen
3.4.2.2.10
pj - GE posebne javne stavbe
Podtipi: pjc – GE cerkve
pjo - GE obeležij, spomenikov in kapelic
1.0 Namembnost GE
PNRP: CU; Namenjena je le določenim javnim vsebinam (kulturnim, verskim in podobnim
dejavnostim) v posebni arhitekturi in s trajnimi instalacijami posebnega javnega značaja - s
posebno simbolno konotacijo, ki je pomembna za kraj kot celoto in širše. Namen prostora
posamezne GE naj bo usklajen s programi, ki izhajajo iz naziva podtipa GE, t.j. iz izvorne
namembnosti objekta.
2.0 Dopustni tipi stavb na GE
2.1 Tip glavne
Le obstoječa stavbna struktura – cerkve, kapelice. Gradnja novih stavb v
stavbe (3.4.3.6)
podtipih ni dopustna. Stavbam izvorne namembnosti ni dopustno
spreminjati.

2.2 Pomožne
stavbe (3.4.3.7) –
število, število etaž

Vrste dopustnih objektov v obstoječi stavbni strukturi so po Klasifikaciji
lahko: 12620 Muzeji in knjižnice, 12721 Stavbe za opravljanje verskih
dejavnosti, 12730 Kulturni spomeniki.
- pjc – GE cerkve - pomožne stavbe niso dopustne z izjemo začasnih
objektov.
- pjo – GE obeležij, spomenikov in kapelic - pomožne stavbe niso
dopustne.

Na obstoječi stavbni strukturi so dopustne le rekonstrukcije, vzdrževalna
dela in odstranitev pod pogoji pristojnega soglasjedajalca ZVKD.
2.3 Drugi dopustni
- pjc– GE cerkve – dopustna je gradnja pomožnih objektov v javni rabi,
nezahtevni in
podpornih zidov z ograjo, ograj, vodometov, vodnih zajetij in objektov za
enostavni objekti
akumulacijo vode in namakanje (okrasni bazen, ribnik, namakalni sistem,
(razen stavb) v
vodni zbiralnik), kolesarske poti, pešpoti ipd, objektov za oglaševanje,
skladu s predpisom o grajene urbane opreme, pomožnih komunalnih objektov ter priključkov na
razvrščanju objektov
objekte gospodarske javne infrastrukture ter objektov za potrebe javnih
glede na zahtevnost
prireditev.
gradnje
- pjo– GE obeležij, spomenikov in kapelic - grajena urbana oprema (
element javne cestne razsvetljave, skulptura, fontana, …ipd.).
3.0 Organizacija in urbanistično oblikovanje GE
3.1 Organizacija
Zagotavlja naj se ohranitev izvorne ureditve v danem prostorskem
prostora
kontekstu. Ohranjajo naj se kvalitetne vedute na stavbo/objekt. Posegi naj
bodo usklajeni z merili pristojne službe za varstvo kulturne dediščine
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(vzdrževalna dela, rekonstrukcije) pod pogoji pristojnega soglasjedajalca
po merilih ZVKD.
V čim večji meri se ohranjajo in razvijajo kvalitete funkcionalnih in
ambientalnih prvin zelenih površin oziroma zelenih sistemov.
Obstoječ velikostni red. Parcelacija ne sme omogočiti zmanjševanje
vplivnega območja ureditve oziroma tudi zmanjševanje GE.
GE tipa .pjc: umeščanje baznih postaj v cerkvene stolpe je možno le, če to
ne bi imelo destruktivnih učinkov na historično substanco objekta in
njegovo pojavnost v prostoru. Postavljanje stolpov oz. drogov za bazne
postaje mobilne telefonije v bližini prostorskih dominant, kot so cerkve ni
sprejemljivo. Zvoniki se ne smejo zapirati, omogočen mora biti prehod za
netopirje.
GE tipa .pjo - obeležij, spomenikov in kapelic, ki je v grafičnem delu
prikazan zgolj simbolno, je spominski sklop s stavbo v pripadajočem
prostorskem kontekstu oziroma z ureditvijo: vključno z drevesno vegetacijo
in drugimi obstoječimi ureditvami (skulpturami, fontanami…ipd).. Varujejo
se kot prostorska in ambientalna celota.

Na območju GE veljajo merila III. SVPH.
4.0 Dopustna izraba prostora GE
4.1 Stopnja
/
izkoriščenosti, odmiki
91. člen
3.4.2.2.11
tm - GE trško mestne hiše
1.0

Namembnost GE

PNRP: CU. Namenjena je javnim programom - terciarnim, kvartarnim dejavnostim, obrti in obrti
podobni dejavnosti ter bivanju.
2.0

Dopustni tipi stavb na GE

2.1

Tip glavne
stavbe (3.4.3.6)

2.2

Pomožne
stavbe (3.4.3.7)
– število, število
etaž

2.3

3.0
3.1

Trško-mestna hiša.

Največ dve pomožni stavbi v skladu z določili 124. člena. Stavbe na
robovih naselja ne smejo presegati višine E1. Pomožne stavbe GE se
lahko gradijo tudi po Uredbi kot enostavni oziroma nezahtevni objekti v
skladu s predpisom o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje:
uta, zimski vrt, savna, fitnes, senčnica, garaža, lopa, pokrito skladišče za
lesna goriva in podobne stavbe.
Parkirišče, podporni zidovi z ograjo, ograja, rezervoar za vodo, vodomet,
Drugi dopustni
vodno zajetje in objekte za akumulacijo vode in namakanje (okrasni bazen,
nezahtevni in
ribnik, namakalni sistem, vodni zbiralnik), objekte za oglaševanje, pomožni
enostavni
objekti v javni rabi, pomožni komunalni objekti, priključki na objekte
objekti (razen
gospodarske javne infrastrukture, grajena urbana oprema ter objekti
stavb)
namenjeni sezonski turistični ponudbi ali prireditvam.
Organizacija in urbanistično oblikovanje GE
Organizacija
prostora

Prostor med glavno fasado trške hiše in javnim prostorom naj se oblikuje
kot odprti mestni poljavni prostor podrejen merilu pešca. V njem ne sme
biti stavb z izjemo gostinskega vrta, ki je lahko nadkrit.
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3.2

Zelene ureditve
ograje

GE v primarnem delu ni dopustno ograjevati z ograjo ali živo mejo.

3.3

Velikost GE,
posebnosti
parcelacije

Velikostni red GE je od 500,0 do 3000,0 m2.

3.4

Druge določbe

Na območju GE s PNRP CU veljajo merila III. SVPH.

4.0

Dopustna izraba prostora GE

4.1

Stopnja
izkoriščenosti,
odmiki

FZ do največ 70%. Obvezna je izgradnja dvorišča v sekundarnem delu
GE.

92. člen
3.4.2.2.12
gp - GE gospodarskega poslopja
1.0

Namembnost GE

PNRP: IK; na SS – samo za obstoječe stavbe; Namenjena je lahko le kmetijski proizvodnji in
dopolnilnim dejavnostim ter gozdni dejavnosti.
2.0

Dopustni tipi stavb na GE

2.1

Tip glavne
stavbe (3.4.3.6)

Nove stavbe naj se oblikujejo po merilih pomožne stavbe.
Tipi dopustnih objektov po Klasifikaciji: 127 Druge nestanovanjske
kmetijske stavbe, 1251 Industrijske stavbe

2.2

Pomožne
stavbe (3.4.3.7)
– število, število
etaž

Niso dopustne.

2.3

Drugi dopustni
nezahtevni in
enostavni
objekti (razen
stavb)

3.0

Pomožni kmetijsko-gozdarski objekti - gnojišče, kompostarna za gnojevko,
zbiralnik gnojevke ali gnojnice, napajalno korito z vidno horizontalno
konstrukcijo do 1,0 m višine nad raščenim terenom, organizirano le
vzdolžno glede na nagib raščenega zemljišča, hlevski izpust, grajena
obora, grajena ograja za pašo živine (plot), parkirišče, ograja, podporni
zidovi z ograjo, vodomet, vodno zajetje in objekti za akumulacijo vode in
namakanje (ribnik, namakalni sistem, vodni zbiralnik), pomožni komunalni
objekti (ekološki otok,mala čistilna naprava), grajena urbana oprema,
pomožni komunalni objekti ter priključki na objekte gospodarske javne
infrastrukture.
Organizacija in urbanistično oblikovanje GE

3.1

Organizacija
prostora

Umestitev stavb naj bo prilagojena morfologiji terena.

3.2

Zelene ureditve,
ograje

Ograjevanje GE ni dopustno.

3.3

Velikost GE,
posebnosti
parcelacije

GE funkcionalno ni dopustno deliti.

3.4

Druge določbe

Na območju GE Na območju GE s PNRP IK veljajo merila IV. SVPH.

4.0

Dopustna izraba prostora GE
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izkoriščenosti,
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FZ do največ 60%.

93. člen
3.4.2.2.13
gs - GE gospodarske stavbe
1.0

Namembnost GE

PNRP: IG. Namenjena je lahko sekundarni, terciarni in kvartarni dejavnosti ter skladiščenju. Na GE
povezanimi s pridobivanjem mineralnih surovin namenjena tudi rudarstvu – dejavnosti primarnega
sektorja.
2.0

Dopustni tipi stavb na GE

2.1

Tip glavne
stavbe (3.4.3.6)

Gospodarska stavba, modernistična javna stavba in trško mestna hiša.
Dopustna je izgradnja ene ali več glavnih stavb. Vrsta proizvodnje in
obveznost izgradnje dejavnosti primernega manipulacijskega prostora
(dovoz, skladiščenje, deponije…) določajo število glavnih stavb na GE.

2.2

Pomožne
stavbe (3.4.3.7)
– število, število
etaž

2.3

Drugi dopustni
nezahtevni in
enostavni
objekti (razen
stavb)

Lahko se gradi največ tri pomožne stavbe po določilih 124. člena. Ob tem
se lahko pomožne stavbe gradijo tudi po Uredbi kot enostavni oziroma
nezahtevni objekti v skladu s predpisom o razvrščanju objektov glede na
zahtevnost gradnje: lopa, garaža, nadstrešnica, skladišče in podobne
stavbe.
Podporni zidovi z ograjo, parkirišče, ograja, vodomet, vodnjak, vodno
zajetje in objekte za akumulacijo vode in namakanje (okrasni bazen, ,
namakalni sistem, vodni zbiralnik), kolesarska pot, pešpot ipd, pomožni
komunalni objekti (ekološki otok, MČN), pomožni komunalni objekti,
priključki na objekte gospodarske javne infrastrukture,
pomožni objekti v javni rabi, objekti za oglaševanje, grajena urbana
oprema, objekti namenjeni sezonski turistični ponudbi ali prireditvam ter
športna igrišča na prostem.

3.0

Organizacija in urbanistično oblikovanje GE

3.1

Organizacija
prostora

Prostorsko organizacijo stavbne strukture določa vrsta proizvodnje in
obveznost izgradnje dejavnosti primernega manipulacijskega prostora
(dovoz, skladiščenje, deponije). Upoštevanje določil primarnega,
sekundarnega dela GE ter notranje dvorišče niso obvezni. Ob upoštevanju
prostorskih omejitev ter vplivov na okolje naj bodo objekti po volumnih ter
tlorisnih gabaritih razmeroma homogeni. V stavbni strukturi ob javnem
prostoru naj se umeščajo predvsem upravno poslovne vsebine oziroma
spremljajoče dejavnosti.
Med glavno fasado glavne stavbe in najpomembnejšega javnega prostora
ne sme biti pomožnih stavb z izjemo gostinskega vrta, ki je lahko nadkrit z
nadstrešnico. Kadar to dopuščajo prostorske možnosti naj bodo parkirišča
locirana čim bližje upravni stavbi (ob stavbi ali za njo).

3.2

Zelene ureditve,
ograje

Zunanji robovi ureditev naj se zaključujejo z gručasto vzpostavljeno
srednje in visokoraslo vegetacijo. V prostoru med osnovnim kubusom in
najpomembnejšim javnim prostorom konstrukcije fizičnega varovanja
(ograje, zidovi ipd.) niso dopustne. Dopustna je ograja visoka največ do 2,8
m (priporočljiva žičnata). Priporočajo se druge oblike varovanja
(alarmiranje, video…).

3.3

Velikost GE,

Velikostni red GE je med 2000,0 in 5500,0 m2.
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posebnosti
parcelacije
3.4

Druge določbe

Na območju GE s PNRP IG veljajo merila IV. SVPH.

4.0

Dopustna izraba prostora GE

4.1

stopnja
izkoriščenosti,
odmiki

FZ do največ 80%.

94. člen
3.4.2.2.14
ip - GE industrijske proizvodnje
1.0 Namembnost GE
PNRP: IP (površine za industrijo);. Namenjena industrijski dejavnosti - dejavnosti sekundarnega
sektorja ter z njo povezanimi dopolnilnimi spremljajočimi dejavnostmi - upravi, poslovnim
programom ipd.
2.0 Dopustni tipi stavb na GE
2.1

Tip glavne
stavbe (3.4.3.6)

2.2

Pomožne
stavbe (3.4.3.7)
– število, število
etaž

2.3

3.0
3.1

3.2

Industrijska hala ali klasična javna stavba ali modernistična javna stavba ali
trško mestna stavba. Dopustna je izgradnja ene ali več glavnih stavb. Vrsta
proizvodnje
in
obveznost
izgradnje
dejavnosti
primernega
manipulacijskega prostora (dovoz, skladiščenje, deponije…) določajo
število glavnih stavb na GE.

Velikostno merilo in oblikovanje stavb se določi na podlagi meril
harmonične integracije stavbe v prostorski kontekst in odvisnosti
tehnologije proizvodnje, pri čemur lahko presega določila 124. člena.
Dopustna je gradnja začasnih objektov - med drugim tudi začasno
skladišče namenjeno skladiščenju nenevarnih snovi ter gradbeno
inženirskih objektov za potrebe tehnoloških procesov ( po CCSI 23
Industrijski gradbeni kompleksi, 24 Drugi gradbeno inženirski objekti).
Parkirišče, podporni zidovi z ograjo, ograja, vodomet, vodno zajetje in
Drugi dopustni
objekti za akumulacijo vode in namakanje (okrasni bazen, ribnik,
nezahtevni in
namakalni sistem, vodni zbiralnik), kolesarska pot, pešpot ipd, objekti za
enostavni
oglaševanje, pomožni komunalni objekti (ekološki otok, MČN), pomožni
objekti (razen
objekti v javni rabi, pomožni komunalni objekti, priključki na objekte
stavb)
gospodarske javne infrastrukture, športna igrišča na prostem, grajena
urbana oprema ter objekti namenjeni sezonski turistični ponudbi ali
prireditvam.
Organizacija in urbanistično oblikovanje GE
Upoštevanje določil primarnega, sekundarnega dela GE ter notranje
Organizacija
dvorišče niso obvezni. Prostorsko organizacijo stavbne strukture določa
prostora
vrsta in tehnologija proizvodnje in obveznost izgradnje dejavnosti
primernega manipulacijskega prostora (dovoz, skladiščenje, deponije).
Kadar to dopuščajo prostorske možnosti naj bodo parkirišča locirana čim
bližje upravni stavbi (ob stavbi ali za njo). Manipulacijski prostor naj bo
primeren glede na dejavnost.

Zelene ureditve,

Stavba tipa industrijska hala je na prostoru GE praviloma v vlogi glavne
stavbe, lahko pa je na GE umeščena v vlogi pomožne stavbe, namenjena
izključno sekundarni dejavnosti.
Utrjene površine večjega obsega (nad 1000 m2) naj se strukturirajo z
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visokoraslo vegetacijo, v kolikor je iz vidika tehnologije rabe prostora to
izvedljivo (npr. parkirišča).
Na problematičnih stikih z drugimi naselbinskimi strukturami naj se
cezura vzpostavi/povezuje s srednje ali visoko raslo vegetacijo.
Na območju javnega prostora med glavno stavbo in najpomembnejšim
javnim prostorom naj se praviloma vzpostavijo zelenice v širini vsaj 2,5 m.
Na območju javnega prostora - med glavno stavbo in najpomembnejšim
javnim prostorom konstrukcije fizičnega varovanja (fizične ali vizualne
cezure) niso dovoljene. Dopustne so žičnate ograje visoke do 2,8 m.
Velikostni red GE je od 3000,0 m2 naprej.

3.3

Velikost GE,
posebnosti
parcelacije

3.4

Druge določbe

3.0

Dopustna izraba prostora GE

3.1

Stopnja
izkoriščenosti,
odmiki

Na območju GE veljajo merila IV. SVPH.

FZ največ 80%. Najmanjši odmik med stavbami je 0 ali 4,0 m.

95. člen
3.4.2.2.15
zsr - GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema – površine za oddih, rekreacijo in šport
1.0

Namembnost GE

PNRP: ZS. Namenjena je ohranjanju in razvoju zelenih urbanih površin s posebno funkcijo,
športno/rekreacijskim ter spremljajočim dejavnostim - gostinstvo, turizem, kulturne, izobraževalne
in druge dejavnosti glede na opredeljeno podrobnejšo namensko rabo.
2.0
2.1
2.2

2.3

Dopustni tipi stavb na GE
Dopustna je gradnja stavbe po merilih tipa paviljonska stavba za šport,
Tip glavne
stavbe (3.4.3.6) rekreacijo in prosti čas (24110 – športna igrišča; 24122 – drugi gradbeni
inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas; 12650 - stavbe za šport;
Pomožne
Lahko se gradi pomožne stavbe po Uredbi kot enostaven oziroma
stavbe (3.4.3.7) nezahteven objekt v skladu s predpisom o razvrščanju objektov glede na
– število, število zahtevnost gradnje: lopa, senčnica, uta, nadstrešnica in objekti namenjeni
etaž
sezonski turistični ponudbi ali prireditvam (tudi stavbo za potrebe
začasnega skladiščenja).
Glede na naravo začasnih prireditev je lahko vzpostavljena tudi montažna
sanitarna enota. Pomožna sanitarna enota je lahko le tipska. Število le teh
izhaja iz značaja prireditve.
Vodomet, vodno zajetje in objekti za akumulacijo vode in namakanje
Drugi dopustni
(okrasni bazen, ribnik, namakalni sistem, vodni zbiralnik), pomožni objekt
nezahtevni in
v javni rabi, športno igrišče na prostem, ograje, kolesarska pot, pešpot
enostavni
ipd., pomožni komunalni objekti (ekološki otok), pomožni komunalni
objekti (razen
objekti, priključki na objekte gospodarske javne infrastrukture, objekti za
stavb)
oglaševanje ter objekti namenjeni sezonski ali turistični ponudbi,
montažna sanitarna enota, smučišče – vključno z žičnicami in sistemom
označitev in drugimi varnostnimi objekti in napravami, vzletišče za
jadralne padalce in lahke naprave za letenje ter grajena urbana oprema.
Ob javnih prireditvah so dovoljene druge tehnične naprave in ureditve
potrebne za takšne prireditve (osvetlitev, ozvočenje, varnostni sistemi itd).
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Tipi objektov (razen stavb) po Klasifikaciji so lahko le: 24110 Športna
igrišča (razen avtomobilskih, motorističnih ali prizorišč konjskih dirk,
garderob), 24122 Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in
prosti čas (razen živalskega vrta).
3.0

Organizacija in urbanistično oblikovanje GE

3.1

Organizacija
prostora

Prostor GE je javni prostor s posebej opredeljenim režimom rabe, javnega
dostopa in vzdrževanja. Umestitev stavb oziroma lega le teh naj bo
prilagojena terenskim danostim konkretnega prostora ter vlogi stavbe.

3.2

Zelene in druge
zunanje
ureditve na GE,
ograje in žive
meje

Dopustna je gradnja drugih gradbenih inženirskih objektov, ki so objekti za
šport, rekreacijo in prosti čas. Dopustni so tudi ureditve pešpoti,
kolesarskih in jahalnih poti, vodnih površin (bazen za kopanje, ribnik,
sonaravna ojezeritev), postavitev urbane opreme in turističnih - obvestilnih
tabel ter zasaditve drevja – lahko kot drevored ali skupine dreves.
Zunanje ureditve in eventualne ograje naj bodo oblikovno usklajene in
prilagojene vlogi posamezne GE v sistemu zelenih urbanih površin. Ograje
so lahko le žičnate, visoke do 3,0 m (razen igriščnih ograj, ki so lahko
višje).
V prostoru GE niso dopustni posegi, ki bi krnili pogoje dejavnosti
podrobnejše namenske rabe ter hortikulturnih ureditev.

3.3

Velikost GE,
posebnosti
parcelacije

/

3.4

Druge določbe

Na območju GE veljajo merila III. SVPH.

4.0

Dopustna izraba prostora GE

4.1

Stopnja
izkoriščenosti,
odmiki

FZP vsaj 25 %.

96. člen
3.4.2.2.16
zpa - GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema – parki
1.0 Namembnost GE
PNRP: ZP. Namenjena je ohranjanju in razvoju zelenih urbanih površin s posebno funkcijo ter
spremljajočim dejavnostim - gostinstvo, turizem, kulturne in druge dejavnosti v naselbinskem
sistemu glede na opredeljeno podrobnejšo namensko rabo.
2.0 Dopustni tipi stavb na GE
Dopustna je gradnja največ dveh stavb tipa paviljonska stavba za namene
2.1 Tip glavne
2
stavbe (3.4.3.6) dopolnilne dejavnosti (do 150 m BTP).
2.2

Pomožne
stavbe (3.4.3.7)
– število, število
etaž

2.3

Drugi dopustni
nezahtevni in
enostavni

Lahko se gradi največ dve pomožni stavbi po Uredbi kot enostavni
oziroma nezahtevni objekti v skladu s predpisom o razvrščanju objektov
glede na zahtevnost gradnje: steklenjak, senčnica, lopa in podobne
stavbe ter začasni objekti namenjeni sezonski turistični ponudbi ali
prireditvam.
Vodomet, vodno zajetje in objekte za akumulacijo vode in namakanje
(okrasni bazen, ribnik, namakalni sistem, vodni zbiralnik), ograje, pomožni
objekt v javni rabi, športno igrišče na prostem, kolesarska pot, pešpot ipd.
objekti za oglaševanje, objekti namenjeni sezonski turistični ponudbi ali
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objekti (razen
stavb)

prireditvam ter grajena urbana oprema.

3.1

Organizacija
prostora

3.2

Zelene in druge
zunanje
ureditve na GE,
ograje in žive
meje

3.3

Velikost GE,
posebnosti
parcelacije

Prostor GE je javni prostor s posebej opredeljenim režimom rabe, javnega
dostopa in vzdrževanja. Umestitev stavb oziroma lega le teh naj bo
prilagojena terenskim danostim konkretnega prostora ter vlogi stavbe.
Nove poti naj bodo praviloma v peščeni izvedbi.
Zunanje ureditve in eventualne ograje naj bodo oblikovno usklajene in
prilagojene vlogi GE v sistemu zelenih urbanih površin naselja. Pri tem naj
se uporabljajo avtohtone rastlinske vrste značilne za lokalne habitate.
Posegi, ki bi krnili obstoječe kvalitetne hortikulturne ureditve niso dopustni.
Števila visokoraslih dreves glede na stanje ob sprejemu akta ni dopustno
zmanjševati.
/

3.4

Druge določbe

4.0

Dopustna izraba prostora GE
FZP vsaj 70 %.
Stopnja
izkoriščenosti,
odmiki

3.0

4.1

Tipi objektov - (razen stavb) po Klasifikaciji so lahko le: 24122 Drugi
gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas (le otroška in
druga javna igrišča, javni vrtovi, parki).
Organizacija in urbanistično oblikovanje GE

Na območju GE veljajo merila III. SVPH.

97. člen
3.4.2.2.17
zdz- GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema - druge urejene zelene površine
1.0 Namembnost GE
PNRP: ZD. Namenjena je ohranjanju in razvoju zelenih urbanih površin s posebno funkcijo glede
na opredeljeno podrobnejšo namensko rabo.
2.0 Dopustni tipi stavb na GE
2.1

Tip glavne
stavbe (3.4.3.6)

Gradnja glavne stavbe ni dopustna. Podzemnih stavb (3.4.3.1.04.) ni
dopustno graditi.

2.2

Pomožne
stavbe (3.4.3.7)
– število, število
etaž

Gradnja pomožnih stavb ni dopustna.

2.3

Drugi dopustni
nezahtevni in
enostavni
objekti (razen
stavb)

3.0

Podporni zidovi, vodomet, samostojno parkirišče, vodno zajetje in objekti
za akumulacijo vode in namakanje (okrasni bazen, ribnik, namakalni
sistem, vodni zbiralnik), pomožni objekt v javni rabi, kolesarska pot,
pešpot ipd, grajena urbana oprema ter objekti namenjeni prireditvam
(kiosk,montažna sanitarna enota, stojnice, oder z nadstreškom, tribuna za
gledalce na prostem ipd). Ob javnih prireditvah so dovoljene druge
tehnične naprave in ureditve, potrebne za takšne prireditve (osvetlitev,
ozvočenje, varnostni sistemi itd.).
Organizacija in urbanistično oblikovanje GE

3.1

Organizacija

Prostor GE je javni prostor s posebej opredeljenim režimom rabe, javnega
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dostopa in vzdrževanja.
Zunanje ureditve naj bodo oblikovno usklajene in prilagojene vlogi GE v
sistemu zelenih urbanih površin. Pri tem naj se uporabljajo avtohtone
rastlinske vrste oziroma v čim večji meri ohranjajo ali vzpostavljajo prvotni
habitati (npr. ekstenzivni negnojeni travniki, živice ipd). Ohranjati je
potrebno obstoječ naravni sestoj oziroma je v primeru odstranitve in
zgostitve npr. gozdnega sestoja/dreves potrebna njihova nadomestitev z
avtohtonimi drevesnimi vrstami. Območja se lahko uredi tudi kot parkovna
ureditev. GE ni dopustno ograjevati.
/

3.2

Zelene ureditve
, ograje

3.3

Velikost GE,
posebnosti
parcelacije

3.4

Druge določbe

4.0

Dopustna izraba prostora GE
/
Stopnja
izkoriščenosti,
odmiki s

4.1
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Na območju GE veljajo merila III. SVPH.

98. člen
3.4.2.2.18
zvo - GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema- zelene ureditve ob vodotokih
1.0 Namembnost GE
PNRP: ZD. Namenjena je ohranjanju in razvoju zelenih urbanih površin s posebno funkcijo glede
na opredeljeno podrobnejšo namensko rabo.
2.0 Dopustni tipi stavb na GE
2.1

Tip glavne
stavbe (3.4.3.6)

Podzemnih stavb (3.4.3.1.04) ni dopustno graditi. Gradnja glavne stavbe ni
dopustna.
Gradnja pomožnih stavb ni dopustna.

2.2

Pomožne
stavbe (3.4.3.7)
– število, število
etaž

2.3

Drugi dopustni
nezahtevni in
enostavni
objekti (razen
stavb)

3.0

Organizacija in urbanistično oblikovanje GE

3.1

Organizacija
prostora

3.2

Zelene ureditve,
ograje

3.3

Velikost GE,

Podporni zidovi, pomožni objekti v javni rabi, pomožne objekte za
spremljanje stanja okolja in naravnih pojavov, kolesarska pot, pešpot ipd.,
urbana oprema (le klopi 3.4.1.05.), pomol ter objekti. namenjeni sezonski
turistični ponudbi ali prireditvam.

Prostor GE je javni prostor s posebej opredeljenim režimom rabe, javnega
dostopa in vzdrževanja.
Zunanje ureditve naj bodo oblikovno usklajene in prilagojene vlogi GE v
sistemu zelenih urbanih površin. Pri tem naj se v čim večji meri ohranjajo
ali vzpostavijo prvotni habitati ter avtohtone rastlinske vrste (npr.
ekstenzivni negnojeni travniki, mokrotni travniki, živice, obrežna vegetacija
ipd). GE ni dopustno ograjevati. Dopustni so ukrepi, ki se nanašajo na
ohranjanje narave oziroma, ki prispevajo k izboljšanju hidromorfoloških in
biotskih lastnosti območja.
/
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posebnosti
parcelacije
3.4

4.0
4.1

GE na območjih obvodne ureditve lahko ohranjajo obstoječo kmetijsko
rabo površin. Ob tem so dopustne sledeče ureditve:
- ureditve javnih površin;
- postavitve in ureditev enostavnih in nezahtevnih objektov po Uredbi za
graditev enostavnih objektov in sicer pomola;
- postavitve parkovne opreme - klopi za počitek, ;
- poseganje v priobalna zemljišča in naravni potek struge vodotoka ni
dopustno, razen v primeru sanacije po naravnih nesrečah;
- odstranitev visokodebelne vegetacije je dopustna le kot sanitarna
sečnja, v primeru odstranitve dreves je potrebna njihova nadomestitev z
avtohtonimi drevesnimi vrstami. Na območju GE veljajo merila III.
SVPH.
Dopustna izraba prostora GE
Druge določbe

Stopnja
izkoriščenosti,
odmiki
99. člen

3.4.2.2.19
zpk - GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema – pokopališča
1.0

Namembnost GE

PNRP: ZK. GE je namenjena izključno dejavnostim povezanimi z različnimi oblikami pokopavanja s
simbolnimi ureditvami pietete do preminulih.
2.0

Dopustni tipi stavb na GE

2.1

Tip glavne
stavbe
stavba(3.4.3.6)

Dopustna je gradnja le ene glavne stavbe, namenjene izključno pokopališki
dejavnosti tipa paviljonska stavba. Nove stavbe (poslovilne vežice) morajo
v arhitekturnem izrazu biti podrejene eventualnim dominantnim nosilcem
prostorske identitete na območju, po velikosti merilu pa prilagojena
terenskim danostim konkretnega prostora. Podzemnih stavb (3.4.3.1.04)
pod grobnimi polji ni dopustno graditi.

2.2

Pomožne
stavbe (3.4.3.7)
– število, število
etaž

Dopustna je le gradnja nadstrešnice kot enostavni ali nezahtevni objekt v
skladu s predpisom o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje.

2.3

Drugi dopustni
nezahtevni in
enostavni
objekti (razen
stavb)

Podporni zidovi z ograjo, ograja, , vodomet, vodno zajetje in objekte za
akumulacijo vode in namakanje (okrasni bazen, ribnik, namakalni sistem,
vodni zbiralnik), pomožni objekt v javni rabi, pomožni komunalni objekti,
priključki na objekte gospodarske javne infrastrukture, pešpot ipd,
pomožne komunalne objekte (ekološki otok), grajena urbana oprema ter
objekti za potrebe izvedb javnih prireditev ter namenjeni sezonski turistični
ponudbi.

3.0

Organizacija in urbanistično oblikovanje GE

3.1

Organizacija
prostora

3.2

Zelene ureditve,

Umestitev novih stavb (poslovilne vežice) naj bo prilagojena terenskim
danostim konkretnega prostora in vlogi stavbe ter podrejena dominantnim
nosilcem prostorske identitete na območju.
Dopustna je gradnja in ureditev objektov in površin namenjenih izključno
pokopališki dejavnosti in povezanih s funkcijo pokopališča (dostopi,
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sprehajalne poti, parkirišča, poslovilna ploščad ….ipd). Zunanje ureditve
naj omogočajo prostorsko funkcionalno avtonomnost grobnih polj ter
dostop do vseh objektov v sklopu ureditve – npr. poslovilne stavbe, cerkve.
Ograje naj bodo oblikovno usklajene in prilagojene vlogi GE.

3.3

Velikost GE,
posebnosti
parcelacije

/

3.4

Druge določbe

Na območju GE veljajo merila III. SVPH.

4.0

Dopustna izraba prostora GE

4.1

Stopnja
izkoriščenosti,
odmiki

/

100. člen
3.4.2.2.20
zvr - GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema- površine za vrtičkarstvo
1.0 Namembnost GE
PNRP: ZV. Namenjena je ohranjanju in razvoju zelenih površin s funkcijo individualne drobne
pridelave kmetijskih pridelkov.
2.0 Dopustni tipi stavb na GE
2.1 Tip glavne
stavbe Glavna stavba
(3.4.3.6)

Podzemnih stavb (3.4.3.1.04) ni dopustno graditi. Gradnja glavne stavbe ni
dopustna.

2.2 Pomožne
stavbe (3.4.3.7) –
število, število etaž

Na GE se lahko gradi največ eno pomožno stavbo GE, ki se gradi le kot
enostaven objekt, kot ga opredeljuje predpis o razvrščanju objektov glede
na zahtevnost gradnje:
lopa (vrtna ali kmečka lopa za shranjevanje orodja) in grajen rastlinjak.
Velikost lope, ki naj bo v leseni konstrukciji na točkovnih temeljih, z leseno
fasado ter krita s streho z naklonom - tip dvokapna streha ali enokapna
streha, naj ne presega 20,0 m2. Grajen rastlinjak naj bo na točkovnih
temeljih, največje velikosti do 20,0 m2, s stekleno ali prosojno streho in
konstrukcijo (stenami).
K lopi in rastlinjaku se lahko doda nadstrešek ali pergola v velikosti največ
15,0 m2 – kot enostaven objekt. Tla pod nadstreškom so lahko tlakovana
ali utrjena z betonskimi tlakovci, opeko in naravnim materialom (les, pesek,
kamen …).

2.3 Ostali dopustni
nezahtevni in
enostavni objekti
(razen stavb)

V sklopu GE večjega obsega (površine vsaj 1500,0 m2) se lahko gradi tudi
skupna stavba velika največ 60,0 m2, ki zadostuje potrebam vseh
vrtičkarjev. Dopustna je tudi urbana oprema – le igrišče z igrali s klopmi in
koši za odpadke ter montažna sanitarna enota za potrebe celotnega
območja. Pomožna sanitarna enota je lahko le tipska, velika največ 2,0 m 2
ter vzpostavljena pod pogojem, da, se zagotovi vzdrževanje in urejanje le
te. Objekti se ne priključujejo na omrežja GJI.
Vodno zajetje in objekte za akumulacijo vode in namakanje (vodni
zbiralnik), pomožni objekt v javni rabi, pomožne objekte za spremljanje
stanja okolja in naravnih pojavov, športno igrišče na prostem, kolesarska
in pešpot – peščena in široka največ 2,0 m, pomožne komunalne objekte
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(ekološki otok), ograja, začasni objekti ter leseni tipski zabojniki do 2 x 2 m
(za shranjevanje orodja). Izjeme: V sklopu ureditev večjih GE je potrebno
zagotoviti izgradnjo oziroma vzdrževanje in javni dostop do tekoče vode in
do zbiralnih mest za odpadke, pri čemer se zagotovi ustrezen odvoz le
teh. Zbiralniki naj bodo organizirani na posebej za to opredeljenem in
urejenem mestu. Zagotovljen naj bo tudi dostop do območja vrtičkarstva.
3.0 Organizacija in urbanistično oblikovanje GE
Prostor GE s posebej opredeljenim režimom rabe in vzdrževanja.
3.1 Organizacija
prostora
3.2 Zelene ureditve,
ograje
3.3 Velikost GE,
posebnosti
parcelacije
3.4

Druge določbe

Med GE naj se uredijo notranje ločevalne poti. Dopustna je ograditev
celotnega območja EUP z žičnato ograjo visoko največ do 2,2 m ali kot
leseni plotovi visoki do 1,6 m.
Velikostni red posamezne GE 100,0 do 1000,0 m2.
Na območju GE/EUP veljajo merila III SVPH. Obstoječi objekti se uskladijo
z določili tega člena v roku petih let od sprejema tega odloka.

4.0

Dopustna izraba prostora GE
Na GE naj bo vsaj 70% površin namenjenih gojenju rastlin, 30% pa za
4.1 Stopnja
izkoriščenosti, odmiki postavitev enostavnih objektov (vrtne lope s pripadajočo zunanjo
ureditvijo).
101. člen
3.4.2.2.21
jp - GE središčnega javnega prostora
Podtip . jpp: GE javnega parkirišča
jpa: GE avtobusnih postajališč
1.0 Namembnost GE
PNRP: PO, PŽ, PC. Površina središčnega javnega prostora je namenjena izvajanju dejavnosti
gospodarskih služb s področja prometa, ureditvam v merilu pešca, temu podrejenemu odvijanju
prometa in občasnim javnim prireditvam na prostem (sejmov, veselic, mitingov…).
GE podtipa jpp je namenjena izključno parkiranju vozil in eventualnim občasnim prireditvam,
GE podtipa jpa je namenjena površinam avtobusnih postajališč.
2.0 Dopustni tipi stavb na GE
2.1

Tip glavne
stavbe
stavba(3.4.3.6)

Ni dopustno graditi.

2.2

Pomožne
stavbe (3.4.3.7)
– število, število
etaž

Pomožne stavbe GE se lahko gradijo le kot začasne stavbe, povezane z
dovoljeno namembnostjo prostora - kiosk, tipski zabojnik, nadstrešnica
(čakalnica, javna kolesarnica ipd.) ter začasne stavbe in tehnična oprema
za potrebe javnih prireditev. Izjeme: pri podtipu .jpp je dopustno postaviti
tudi trajno pomožno stavbo kot enostavni ali zahtevni objekt in sicer lope
za potrebe osebja, ki parkirišče vzdržuje.

2.3

Drugi dopustni
nezahtevni in

Pri podtipu. jpa je dopustna trajna postavitev pomožne stavbe kot
enostavni ali zahtevni objekt in sicer le nadstrešnico (čakalnico).
Poleg vseh dopustnih nezahtevnih in enostavnih objektov v skladu s
predpisom o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje, ki so
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enostavni
objekti (razen
stavb)

3.0
3.1

3.2
3.3

3.4

dopustni v sferi javnega, so v javnem prostoru GE s soglasjem upravljavca
površine dopustni še pomožni infrastrukturni objekti v javni rabi: pomožni
cestni objekti - avtobusno postajališče, odstavni pas za avtobusni promet prostor ob vozišču, pomožni objekti za spremljanje stanja okolja, vrtina ali
vodnjak potrebni za raziskavo, vodnjak oziroma bazen kot dekorativni
element v sklopu ureditev javnih tlakovanih površin, turistična in druga
obvestilna signalizacija vključujoč objekte za oglaševanje ter urbana
oprema.
Organizacija in urbanistično oblikovanje GE
Dopustne so le talne, hortikulturne ureditve in urbana oprema za javno
Organizacija
rabo. Način izvedbe ureditve utrjenih talnih površin (travnata, tlakovanje)
prostora
je izbira investitorja. Za vzdrževanje površin, javnih naprav ter režima
urejanja v EUP je odgovorna pristojna občinska služba oziroma
pooblaščeni koncesionar v skladu s tč. 4.4 meril in pogojev tipa GE.
Nove parkirne površine naj se primerno ozelenijo.
Zelene ureditve
Ograjevanje
GE ni dopustno. GE .jpp ima lahko vzpostavljen sistem
, ograje
nadzorovanega dostopa (kontroliran z rampo).
Velikost GE,
/
posebnosti
parcelacije
Med elemente ureditve sodijo tudi elementi začasne in trajne urbane
Druge določbe
opreme ter objekti namenjeni sezonski turistični ponudbi ali prireditvam.
Odvijanje občasnih javnih prireditev naj bo opredeljeno v režimu
omejenega ali zaprtega motornega prometa. V odločbi o priglasitvi javne
prireditve mora biti naveden tudi termin dovoljene postavitve začasnih
objektov in naprav za predmetno prireditev. Za postavitev nadstrešnic čakalnic za avtobusni promet oziroma kolesarnic je potrebno pridobiti
soglasje pristojne občinske službe.

4.0
4.1

Na območju GE veljajo merila IV. SVPH.
Dopustna izraba prostora GE
Stopnja
izkoriščenosti,
odmiki

/

102. člen
3.4.2.2.22
pi - GE prometne infrastrukture
1.0 Namembnost GE
PNRP: PO, PŽ, PC. Namembnost GE je opredeljena po Pravilniku glede na opredeljeno namensko
rabo.
Prostor je namenjen izključno nemotenemu obratovanju prometnih koridorjev- le obstoječe ureditve.
2.0 Dopustni tipi stavb na GE
Stavb ni dovoljeno graditi, razen tistih ki so izključno v skladu z osnovnim namenom GE.
Stavb ni dopustno graditi.
2.1 Tip glavne
Dopustni so naslednji tipi objektov: državne ceste: 21110 avtoceste, hitre
stavbe (3.4.3.6)
ceste, glavne ceste in regionalne ceste, občinske ceste: 21120 lokalne
ceste in javne poti, 21410 mostovi in viadukti, 21210 glavne in regionalne
železnice, 21220 mestne železnice (mestne železniške proge in podobno),
212410 postaje, terminali, stavbe za izvajanje elektronskih komunikacij ter
z njimi povezane stavbe, 1420 predori.
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2.2 Pomožne
stavbe (3.4.3.7) –
število, število etaž
2.3 Ostali dopustni
nezahtevni in
enostavni objekti
(razen stavb)

Stavb ni dopustno graditi.

3.3 Velikost GE,
posebnosti
parcelacije
3.4 Druge določbe

/

Št. 2

Poleg vseh dopustnih nezahtevnih in enostavnih objektov v skladu s
predpisom o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje, ki so
dopustni v sferi javnega, so v javnem prostoru GE s soglasjem upravljavca
površine dopustni še pomožni infrastrukturni objekti v javni rabi:
- pomožni cestni objekti – pločnik in kolesarska steza ob vozišču ceste,
avtobusno postajališče, odstavni pas za avtobusni promet - prostor ob
vozišču, objekt za odvodnjavanje ceste, cestni snegolov, objekt javne
razsvetljave, varovalne, proti hrupne ograje do višine 2,2 m;
- pomožni energetski objekti - nizkonapetostno distribucijsko
elektroenergetsko omrežje z ločilno krmilnim mestom ter signalnozaščitnim vodom in relejno hišico, javno razsvetljavo in semaforizacijo,
priključek za distribucijsko plinovodno omrežje, priključni plinovod za
male kurilne naprave ter etažni plinski priključek; tipski zabojnik za
skladiščenje jeklenk za utekočinjen naftni plin (v podzemni izvedbi);
telekomunikacijske antene in oddajniki, bazne postaje, namenjene
javnim telekomunikacijskim storitvam;
- pomožni komunalni objekti - vodovodni priključek, kanalizacijski
priključek, priključek za vročevod, črpališče, cestni priključek na javno
občinsko cesto, zbiralnica ločenih frakcij (ekološki otok) - le ti naj se ne
umeščajo znotraj varovanih jeder kulturne dediščine,
- pomožni objekti za spremljanje okolja;
- vrtina ali vodnjak potrebni za raziskave;
- urbana oprema;
- turistično in drugo obvestilno signalizacijo vključujoč objekte za
oglaševanje (oglasne table - stenske, samostoječe table, svetlobne
table, plakatne stebre, prometne znake in ogledala), ki jih je dovoljeno
nameščati na javnih površinah (vzdolž cestišč, trgov, javnih parkirišč,
avtobusnih postajališč ipd.) in na površinah poljavnega prostora.
Samostoječa signalizacija naj se locira tako, da je omogočen varen
promet (izven vozišč, polja preglednosti ipd.) in da je čim manj moten
peš promet. Za postavitev obvestilne signalizacije je potrebno pridobiti
tudi soglasje pristojne občinske službe;
- objekti namenjeni sezonski turistični ponudbi ali prireditvam ter objekti v
zvezi z vzdrževanjem in ob eventualnih vzporednih zaporah, ter
tehnične naprave in ureditve za potrebe javnih prireditev (osvetlitev,
ozvočenje, varnostni sistemi, sanitarije, klopi in mize… itd).
3.0 Organizacija in urbanistično oblikovanje GE
3.1 Organizacija
/
prostora
3.2 Zelene ureditve,
Ureditev mora biti v skladu z oblikovnimi, funkcionalnimi in tehničnimi
ograje
zahtevami pristojnega soglasjedajalca. Ograjevanje GE ni dopustno.

4.0
4.1

Prireditelj mora zagotoviti postavitev, vzdrževanje in odstranitev začasnih
objektov v skladu s predpisi in soglasjem upravljavca javne površine.
V območju GE veljajo merila IV. SVPH.
Dopustna izraba prostora GE
Stopnja
/
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izkoriščenosti, odmiki
103. člen
3.4.2.2.23
in - GE infrastrukturnega objekta
Podtip: ičn- GE čistilnih naprav, objektov za odpadne vode
ike- GE objektov komunikacijske in energetske infrastrukture
ivč- GE vodnih črpališč, vodohramov, vodnih zajetij
ieo- GE ekološkega otoka
ido- GE deponija za odpadke
1.0 Namembnost GE
Območja so namenjena izvajanju dejavnosti gospodarskih služb s področja telekomunikacij,
energetike ter s področja oskrbe z vodo, čiščenja odpadnih voda ter ravnanja z odpadki.
Namembnost GE po pravilniku glede na podrobno namensko rabo:
- O: ičn- GE čistilne naprave, objektov za odpadne vode
ivč- GE vodnega črpališča, vodohramov, vodnih zajetij
ido- GE deponije za odpadke
- T: ike- GE objekta komunikacijske infrastrukture
Prostor je namenjen izključno obratovanju javnih infrastrukturnih naprav in ureditev, ki morajo biti v
skladu z oblikovnimi in funkcionalnimi zmogljivostmi oziroma merili kvalitet predmetne lokacije.
- E: ike – GE objekta energetske infrastrukture.
Prostor je namenjen izključno nemotenemu obratovanju in vzdrževanju javnih infrastrukturnih
objektov in naprav ter prostorskih ureditev za proizvodnjo in prenos električne in toplotne energije
ter plinov. Obstoječi energetski objekti, naprave in površine za proizvodnjo električne energije
zgrajeni na podlagi upravnih dovoljenj se lahko le vzdržujejo in obnavljajo za enake proizvodne
zmogljivosti kot so bili zgrajeni.
V GE podtipa ike objekta komunikacijske in energetske infrastrukture se objekti komunikacijske in
energetske infrastrukture lahko gradijo le na lokacijah, za katere se dokaže, da nimajo negativnih
vplivov na zdravje ljudi. Dokazilo mora biti revidirano s strani pooblaščene institucije z ustreznimi
javnimi pooblastili.
V GE podtipa ido so po izteku dovoljenj za odlaganje odpadkov deponijski prostor sanira v skladu s
predpisi s področja varstva okolja in vzpostavi naravni prostor (pogozditev).
2.0 Dopustni tipi stavb na GE
2.1

Tip glavne
stavbe (3.4.3.6)

Dopustna je le gradnja stavbe, ki je izključno v skladu z osnovnim
namenom GE. Stavba naj bo oblikovana minimalistično, tako površinska
obdelava fasad kot sama zasnova. Streha naj bo oblikovana kot zelena
streha ali ravna streha.
Tip objektov po Klasifikaciji vrst objektov: 2223 Cevovodi za odpadno
vodo, čistilne naprave, 2212 Prenosi vodovodi in pripadajoči objekti, 22223
Vodni stolpi, vodnjaki in hidranti, 22140 Prenosni elektroenergetski vodi,
12510 Industrijske stavbe, 12520 Rezervoarji, silosi in skladišča, 12740
Druge nestanovanjske stavbe, ki niso uvrščene drugje, 2302 Energetski
objekti ter drugi objekti, ki so namenjeni izvajanju gospodarskih služb s
področja energetike, 124 Postaje, terminali, stavbe za izvajanje
elektronskih komunikacij, 2213 Prenosna komunikacijska omrežja 24205
Drugi gradbeno inženirski objekti, ki niso razvrščeni drugje, 24203
Odlagališča odpadkov ter drugi objekti, ki so namenjeni izvajanju
gospodarskih služb s področja oskrbe z vodo, čiščenja odpadnih voda ter
ravnanja z odpadki, 24205 drugi gradbeno inženirski objekti, ki niso
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2.2

Pomožne
stavbe (3.4.3.7)
– število, število
etaž

razvrščeni drugje: samo objekti za odlagališča odpadkov, 1220 Upravne in
pisarniške stavbe.
Dopustna je gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov v skladu s
predpisom o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje sicer le
vrste stavb, ki so neposredno vezane na dejavnost v GE. V območje
podtipa .ido naj se umesti tudi vratarnico.

2.3

Drugi dopustni
nezahtevni in
enostavni
objekti (razen
stavb)

Parkirišče, ograja, podporni zidovi z ograjo, vodno zajetje in objekti za
akumulacijo vode in namakanje (vodni zbiralnik), pomožni objekti v javni
rabi, pomožni objekti za spremljanje stanja okolja, pomožni objekti vodne
infrastrukture, MČN in drugi pomožni komunalni objekti, pešpot ali
podobne poti ter pomožni objekti v javni rabi.

3.0

Organizacija in urbanistično oblikovanje GE

3.1

Organizacija
prostora

Infrastrukturne naprave in prostorska ureditev mora biti v skladu z
oblikovnimi in funkcionalnimi zmogljivostmi prostora oziroma merili kvalitet
predmetne lokacije.

3.2

Zelene ureditve
ograje

Stavbe in drugi objekti naj bodo glede na tehnične pogoje funkcioniranja v
največji možni meri integrirani v krajino - z oblikovanjem zatravljenih brežin
in zasaditvijo visoke vegetacije v gručah, ki zmanjšuje vidno
izpostavljenost teh območij. Pri nagnjenem zemljišču naj se deli tovrstnih
stavb praviloma izvajajo z integracijo v podporne zidove. Prav tako naj se
fizično varovanje območja v največji možni meri zagotavlja z zemeljskimi
ureditvami. GE, razen podtipa ieo, naj bodo v celoti ograjene z žičnato
ograjo do višine 2,8 m.

3.3

Velikost GE,
posebnosti
parcelacije

GE je lahko velika le toliko, kolikor je minimalno potrebno za tehnično
kakovostno in racionalno ureditev objekta ter njegovo optimalno integracijo
objekta v okolje.

3.4

Druge določbe

Prostorske ureditve,stavbe ter tehnični objekti naj bodo organizirani in
oblikovani minimalistično, z najmanjšim tehnično izvedljivim volumnom nad
raščeno površino zemlje. Nadzemni deli objektov in naprav ne smejo
degradirati najpomembnejših vedut ter tekstur v prostoru kulturne krajine
ter degradirati oblikovanih dominant (cerkva ipd). Tovrstni stolpni objekti (in
naprave oziroma drogovi) naj bodo v krajini v največji možni meri
nevtralizirani z izčiščeno formo, z nerefleksnimi površinami in v svetli
kovinsko sivi barvi.
Na GE podtipa .ičn naj upravljavec zagotovi prve meritve emisij oz.
parametrov odpadnih vod in količine odpadne vode ter občasni obratovalni
monitoring vode. Blato čistilne naprave naj odvaža na večjo komunalno
čistilno napravo, ki ima urejen sprejem grezničnih gošč, dehidrirano blato
pa naj se kompostira ali odvaža na komunalno deponijo.
Zbirno mesto odpadkov (podtip .ido) je potrebno urediti tako, da so
zagotovljeni higienski pogoji in da ni negativnih vplivov na javno površino
ali sosednje objekte oziroma, da območje ne povzroča večjih motenj v
okolju.
Na območju GE veljajo merila IV. SVPH.

4.0

Dopustna izraba prostora GE

4.1

Stopnja
izkoriščenosti,

/
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odmiki
104. člen
3.4.2.2.24
od - GE domačije v odprtem prostoru
1.0

Namembnost GE

PNRP: A.. Namenjena je bivanju ter spremljajočim in dopolnilnim dejavnostim v skladu z merili
bivanja v intenzivnem vaškem oziroma podeželskem okolju.
2.0

Dopustni tipi stavb na GE

2.1

Tip glavne
stavbe (3.4.3.6)

2.2

Pomožne
stavbe (3.4.3.7)
– število, število
etaž

2.3

3.0
3.1

3.2

Hiša na podeželju.
Na aktivnih kmetijah in ko GE meri nad 1200,0 m2 je dopustna
vzpostavitev dveh glavnih stavb.

Lahko se gradi največ tri stavbe, če ima GE samo eno glavno stavbo,
oziroma do pet pomožnih stavb, če sta na GE dve glavni stavbi vse v
skladu z določili 124. člena. Ob tem se lahko gradita še do največ dve
stavbi kot enostavni oziroma nezahtevni objekti v skladu s predpisom o
razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje: nadstrešek, uta, zimski
vrt, savna, fitnes, senčnica, letna kuhinja, garaža, lopa ali podobne stavbe ,
objekti za rejo živali, pomožni kmetijsko-gozdarski objekti (kozolec, kmečka
lopa, grajeni rastlinjak, čebelnjak, skedenj, silos, senik, kašča, koruznjak,
grajeno molzišče, pokrita skladišča za lesna goriva, vinska klet ) ter objekti
za kmetijske proizvode in dopolnilno dejavnosti (sušilnica sadja in rib,
sirarna, oljarna, kisarna in drugi podobni objekti).
Parkirišče, ograja (varovalna, medsosedska), podporni zidovi z ograjo,
Drugi dopustni
rezervoar za vodo, vodomet, vodnjak, vodno zajetje in objekti za
nezahtevni in
akumulacijo vode in namakanje ( bazen za kopanje, okrasni bazen, ribnik,
enostavni
namakalni sistem, vodni zbiralnik) pomožni komunalni objekti ( pomožni
objekti (razen
vodovodni in kanalizacijski objekti - jaški, lovilnik olja, ponikovalnica) ter
stavb)
pomožni objekti za spremljanje stanja okolja in naravnih pojavov, pomožni
kmetijsko-gozdarski objekti - gnojišče, kompostarna za gnojevko, zbiralnik
gnojevke ali gnojnice, napajalno korito, hlevski izpust, grajena obora,
grajena ograja za pašo živine (plot) ter objekt za oglaševanje, športno
igrišče na prostem ter objekti namenjeni sezonski turistični ponudbi ali
prireditvam.
Organizacija in urbanistično oblikovanje GE
Umestitev stavb naj bo prilagojena morfologiji - vendar na način, da stavbe
Organizacija
sooblikujejo dvorišče.
prostora
Glede na morfološko zasnovo lahko glavna fasada glavne stavbe meji tudi
na območje dvorišča. Druga glavna stavba naj z umeščenostjo na GE
sooblikuje skupno dvorišče.
V primerih ozkih GE, ko so vse stavbe nanizane v zaporedju, upoštevanje
določil primarnega, sekundarnega dela GE ter dvorišča niso obvezna.
Zaporedje stavb na GE je morfološki ustroj, pri katerem so vse stavbe GE
linijsko nanizane po daljši stranici GE.
Zelene ureditve,
ograje

Zelene površine so lahko zatravljene in zasajene z avtohtonim sadnim
drevjem (orehi, hruškami, jablanami ali lipami…). Grmičevje naj se
uporablja zgolj kot dopolnilna zasaditev. Izmed ograj so dopustni le leseni
plotovi do višine 1,5 m in ograje za pašo živine. Žive meje naj bodo iz
avtohtonih vrst (gaber ipd.).
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3.3

Velikost GE,
posebnosti
parcelacije

Velikostni red GE je do 3000,0 m2. Posamezne GE lastniško ni dovoljeno
deliti na več manjših.

3.4

Druge določbe

Na območju GE veljajo merila III. SVPH.

3.5 Omilitveni ukrepi

Pri poselitvi v odprti krajini je potreben projektno – lokalno zasnovan način
čiščenja komunalnih voda v obliki nepropustnih greznic, manjših čistilnih
naprav oziroma rastlinskih čistilnih naprav. Gnojišča za shranjevanje gnoja
in gnojnice ter nepropustne greznice je potrebno urediti v skladu s predpisi.

4.0

Dopustna izraba prostora GE

4.1

Stopnja
izkoriščenosti,
odmiki

Stopnjo izkoriščenost določa obveznost izgradnje dvorišča. Krajša stran
dvorišča naj meri vsaj 8,0 m.

105. člen
3.4.2.2.25
sv - GE stavbe z varovano dediščino
1.0

Namembnost GE

Namembnost GE je različna, tipološko neopredeljiva. PNRP: vse vrste območij stavbnih zemljišč.
2.0

Dopustni tipi stavb na GE

2.1

Tip glavne
stavbe (3.4.3.6)
etaž

Novih stavb ni dopustno graditi - le obstoječa stavbna struktura. Pod pogoji
ZVKD so dopustne nadomestne gradnje.

2.2

Pomožne
stavbe (3.4.3.7)
– število, število
etaž

Le obstoječa stavbna struktura. Novih pomožnih stavb v skladu z določili
124. člena ni dopustno graditi. Pod pogoji ZVKD so dopustne nadomestne
gradnje in gradnja enostavnih in nezahtevnih objektov.

2.3

Drugi dopustni
nezahtevni in
enostavni
objekti (razen
stavb)

Dopustna so le vzdrževalna dela ter rekonstrukcije obstoječih objektov ter
gradnja novih objektov - ograja, vodomet, podporni zid z ograjo, vodnjak,
vodno zajetje in objekti za akumulacijo vode in namakanje (okrasni bazen,
ribnik, namakalni sistem, vodni zbiralnik), grajena urbana oprema ter
objekti namenjeni sezonski turistični ponudbi ali prireditvam – vse ob
predhodni pridobitvi kulturnovarstvenih pogojev in soglasja pristojnega
soglasjedajalca ZVKD.

3.0

Organizacija in urbanistično oblikovanje GE

3.1

Organizacija
prostora

Ohranja naj se obstoječi prostorski kontekst.

3.2

Zelene in druge
zunanje
ureditve na GE,
ograje in žive
meje

Zunanje ureditve naj bodo oblikovno usklajene in prilagojene vlogi GE.
Prostor GE je lahko opredeljen kot javni prostor z opredeljenim režimom
rabe, javnega dostopa in vzdrževanja.

3.3

Velikost GE,
posebnosti
parcelacije

GE ni dopustno zmanjševati.

3.4

Druge določbe

Vsi posegi se lahko opravijo le v soglasju s pristojno službo za varstvo
kulturne dediščine. Na območju GE veljajo merila III. SVPH oziroma glede
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na PNRP na kateri se GE nahaja kot jo določa predpis o mejnih vrednostih
kazalcev hrupa v okolju.
4.0

Dopustna izraba prostora GE

4.1

Stopnja
izkoriščenosti,
odmiki

/

106. člen
3.4.2.2.26
ppn - GE varovanje pogojev izvedbe OPPN
1.0

Namembnost GE

Namembnost GE je v skladu z namensko rabo in usmeritvami za izdelavo OPPN. PNRP: območja
vseh vrst PNRP;

2.0 Dopustni tipi stavb na GE na območjih stavbnih zemljišč
Na območjih nestavbnih zemljišč so dopustne le gradnje in posegi v skladu s 64. členom (za
kmetijska zemljišča), 65. členom (za gozdna zemljišča), 66. člena (za vodna zemljišča) in 67. člena
(površine mineralnih surovin).
Novih stavb ni dopustno graditi. Obstoječa stavbna struktura zgrajena na
2.1 Tip glavne
stavbe (3.4.3.6) podlagi upravnih dovoljenj se ureja v sledečimi merili:
- stanovanjska stavba naj se v stavbarskem smislu ureja v skladu z merili
stavbe tipa podeželska hiša ali modernistična hiša;
- ostale stavbe naj se v stavbarskem smislu ureja v skladu z merili tipa
pomožna stavba.

2.2

Pomožne
stavbe (3.4.3.7)
– število, število
etaž

Le obstoječa stavbna struktura. Novih stavb v skladu z določili 124. člena
ni dopustno graditi. V sklopu obstoječih GE gradnja dveh pomožnih stavb
kot enostavna in nezahtevna objekta: steklenjak, zimski vrt, senčnica,
pokrito skladišče za lesna goriva, uta, garaža, letna kuhinja ali lopa.

2.3

Drugi dopustni
nezahtevni in
enostavni
objekti (razen
stavb)

Ograje, grajena urbana oprema in objekti namenjeni sezonski turistični
ponudbi ali prireditvam.

3.0

Organizacija in urbanistično oblikovanje GE na območjih stavbnih zemljišč

3.1

Organizacija
prostora

3.2

Zelene in druge
zunanje
ureditve na GE,
ograje in žive
meje

3.3

Velikost GE,
posebnosti
parcelacije

Dovoljena je le parcelacija katere posledica je združevanje parcel.

3.4

Druge določbe

Do sprejetja OPPN so dopustne le gradnje in prostorske ureditve, ki ne
bodo ovirale načrtovane gradnje in ureditev po OPPN, med drugim:

Do sprejema OPPN naj se organizacija prostora, v sklopu obstoječih GE,
ureja v skladu z merili EUP tipa .vs ali .hm upoštevajoč tudi stopnjo
izkoriščenosti (FZ, FZP).
Ohranitev obstoječega statusa oziroma sanacija stavbišč ter utrjenih
površin v zelene površine.
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- gradnja komunalne opreme za oskrbo obstoječih objektov, vzdrževanje,
rekonstrukcija ter odstranitev gospodarske javne infrastrukture (vsa
komunalna oprema, druga infrastruktura in prometne povezave, tudi za
širše območje v soglasju z občino)
- gradnja pomožnih objektov - ograj ter postavitev začasnih objektov,
- vzdrževanje, rekonstrukcije, nadzidave in dozidave ter odstranitev
obstoječih objektov,
- nadomestne gradnje na obstoječih GE v kolikor niso v neskladju z
načrtovano ureditvijo.
Sprememba namembnosti obstoječih objektov je dopustna glede na
plansko namensko rabo zemljišča.
Na območju GE veljajo do sprejema OPPN stopnje varstva pred hrupom
določene v predpisu o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju glede na
opredeljeno namensko rabo prostora na območju urejanja z OPPN.
4.0
4.1

Dopustna izraba prostora GE
Stopnja
izkoriščenosti,
odmiki

/

107. člen
3.4.2.2.27
pin - GE varovanje meril veljavnih prostorskih izvedbenih načrtov
1.0

podtip:dpa – GE

Namembnost GE

Namembnost GE je v skladu z merili veljavnih PIN/DPA.
PNRP: območja vseh vrst PNRP.
V GE veljajo določila predmetnega prostorskega načrta. Na območju GE veljajo merila z določeno
SVPH glede na PNRP na kateri se GE nahaja skladno s predpisom o mejnih vrednostih kazalcev
hrupa v okolju.
3.4.3.0 Stavba
3.4.3.1 Splošna merila oblikovanja stavb
108. člen
(splošna merila oblikovanja stavb)
3.4.3.101 Značaj stavbe
(1) Stavbe naj bodo arhitekturno oblikovane.
Merilo ter arhitekturni jezik oziroma stavbarski
izraz
pri
vsaki
novi,
nadomestni
ali
rekonstruirani stavbi, dozidavi/nadzidavi stavbe
naj bo izpeljan iz arhitekturnih oziroma
stavbarskih tipov oziroma v kontekstu
ohranjanja in razvoja arhitekturne identitete
prostora. Zagotavlja naj se integracijo v
konkretno mikro okolje, v katerega se stavbo
umešča v skladu z vlogo stavbe v prostoru (npr.
lokacija na robu naselja, ob javnem prostoru
ipd.) in njene namembnosti.

(2) Gradnja stavb okroglih oblik ni dovoljena.
Izjema so cerkve, kapelice, silosi, rezervoarji in
javne zgradbe.
(3) Vse novo zgrajene stavbe morajo
izpolnjevati tehnična merila oziroma gradbene
predpise v zvezi z gradnjo in uporabo stavb,
npr. s področja varovanja zdravja, zagotavljanja
higienskih in zdravstvenih zahtev v zvezi z
osončenjem, dostopnosti za invalide, varovanja
pred hrupom v skladu z Zakonom o graditvi
objektov (ZGO-1), podzakonskih predpisov in
drugi zahtev. Pri gradnji se priporoča uporaba
naravnih materialov.
3.4.3.1.02 Namembnost stavbe
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(4) Namembnost stavbe izhaja iz vloge stavbe v
prostoru GE. Glede na vlogo stavbe na GE je
stavba lahko glavna stavba ali pomožna stavba.
Namembnost glavnih stavb je opredeljena pri
tipu glavne stavbe, namembnost pomožne
stavbe pa v 121.členu.
(5) Namembnost kletne etaže je v povezavi z
namembnostjo stavbe in NRP GE: pomožni
(sekundarni prostori, skladišča) lahko pa tudi
stanovanjska. Prav tako je namembnost
podzemnih stavb praviloma v povezavi z
namembnostjo glavne stavbe na GE in NRP
GE.
(6) Obstoječe dejavnosti se pod obstoječimi
pogoji
lahko
ohranjajo.
Sprememba
namembnosti in rabe zakonito zgrajenih stavb je
dopustna, če je v s skladu z namembnostjo
opredeljene enote urejanja oziroma določili tipa
GE. Nove dejavnosti ne smejo negativno vplivati
na obstoječo funkcijo naselja oziroma del
naselja.
3.4.3.1.03 Velikostno merilo stavbe
(7) Merila za določitev velikosti stavb so
opredeljena s stopnjo izkoriščenosti, tlorisnim
razmerjem, številom stavb ter višinskim
gabaritom.
(8) Dopustni tlorisni gabariti glavnih stavb ter
etažnost in oblikovanje strehe le teh je
opredeljena v točki 3.4.3.5 Splošna merila
glavne stavbe in točki 3.4.3.6. Podrobnejša
merila in pogoji za oblikovanje glavnih stavb
(111. – 120. člen).
(9) Velikostno merilo pomožnih stavb je
opredeljeno v 121. členu odloka oziroma mora
pomožna stavba, ki v primeru, da se gradi kot
nezahtevni in enostavni objekti biti tudi v skladu
s predpisom o razvrščanju objektov glede na
zahtevnost gradnje.
3.4.3.1.04 Etažnost stavbe (E)
(10) Upoštevajoč določila termina v ZGO je
določena z dovoljenim največjim številom
celotnih etaž na strani najvišje fasade stavbe
nad terenom.
(11) Možnost gradnje mansarde, t.j. podstrešja
s koristno površino, določa navedba oznake M
(npr. če je oznaka E2+M sta dovoljeni dve etaži
(E) in mansarda (M), če sta opredeljeni dve
etaži (E2), potem je dopustno tudi E1 in M ipd.).
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(12) Kletne etaže je dopustno graditi na
celotni ali delni tlorisni površini vseh stavb
ali tudi izven tlorisne površine njihovega
nadzemnega dela, če to omogočajo
terenske razmere, če v posebnih merilih ni
opredeljeno drugače, zato oznake K kot
take ni. Kleti pod zelenimi površinami so
dopustne, če je zagotovljeno naravno
vegetiranje zatravitve in drugega zelenega
sistema (brez dodatnega namakanja ipd,).
Pri gradnji kleti je treba upoštevati
poplavnost,
na
ogroženih
območjih
(poplavne vode, visoka podtalnica) se kleti
gradijo na način, da je klet varna pred
udorom vode (npr. kesonska izvedba kleti)
ali pa se stavbe gradijo brez kleti.
3.4.3.1.05 Orientacija stavb
(13) Orientacija stavbe določa smer pozidave
(sp) in je smer slemena osnovnega kubusa
stavbe. Ta je vzdolžna glede na tlorisno
geometrijo osnovnega kubusa stavbe. Smer
pozidave osnovnega kubusa glavnih stavb je
prikazana v grafičnem delu Odloka. V kolikor
smer pozidave za predmetno GE ni označena
se določi po analogiji smeri pozidave
istovrstnih, kakovostno umeščenih stavb na
sosednjih GE ali pa naj praviloma poteka v
smeri plastnic zemljišča za vse vrste stavb - z
izjemo počitniške hiše.
(14) Na zemljiščih GE z nagibom več kot 1:4 so
lahko stavbe, širše od 7,0 m, orientirane le
vzdolž plastnic s toleranco 30 stopinj.
3.4.3.2 Oblikovanje (sestavine) stavbe
(15) Stavba ima lahko le osnovni kubus oziroma
je sestavljena iz osnovnega in morda enega ali
več sekundarnih kubusov. Oblikovanje stavbe
naj spoštuje kvalitete grajenega prostora.
3.4.3.2.01 Osnovni, sekundarni kubus stavbe
(16) Osnovni kubus stavbe naj bo oblikovan kot
osrednji del stavbe - z največjim volumnom in
osnovno streho.
Sekundarni kubus stavbe
(17) Sekundarni kubusi stavbe so vsi drugi deli
stavbe izven osnovnega kubusa, ki so od
slednjega bistveno manjši - odstopajo po višini
in oblikovanju tako, da so osnovnemu kubusu
oblikovno podrejeni in se z njim hkrati stikajo na
vsaj eni stranici. Gradnja sekundarnega kubusa
stavbe je pogojena z možnostjo izgradnje
dvorišča (če je ta pri tipu GE opredeljen).
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(18) Zgornji rob konstrukcije sekundarnega
kubusa je lahko poravnan z vrhom fasade na
osnovnem kubusu ali nižji. Sekundarni kubus ne
sme biti širši od 4,0 m, merjeno od osnovne
stične ploskve sekundarnega in osnovnega
kubusa stavbe. V primerih ko sooblikuje mejo
naselja, mora biti dolg najmanj 2/3 dolžine
osnovnega kubusa.
(19) Na glavni stavbi je dopustna vzpostavitev
enega sekundarnega kubusa do širine 6,0 m z
razmerjem širine:dolžini od 1:1 do 1:1,3, ki je
namenjen garažiranju. Višinski gabarit slednjega
ne sme presegati eno etažo, streha naj bo le
tipa ravna streha (lahko oblikovana tudi kot
terasa ali zelena streha). Minimalna stična
dolžina kubusa z osnovnim kubusom naj bo 2,0
m. Kubus lahko presega GL oz. linijo glavne
fasade vendar največ za 4,0 m.
(20) Sekundarni kubus, ki poleg zgoraj
opredeljenih meril sekundarnega kubusa
izpolnjuje tudi merila nezahtevnega in
enostavnega objekta oziroma merila za majhno
stavbo, kot se jo v skladu s predpisom o
razvrščanju objektov glede na zahtevnost
gradnje, lahko gradi kot nezahtevni ali enostavni
objekt, ki je stavba v enoetažni izvedbi (pritlični),
samostojna ali prislonjena k stavbi.
Posebni sekundarni kubusi - arhitekturni
elementi stavbe
(21) Balkon
je poseben arhitekturni element izven ravnine
fasade, ki je s treh strani odprt.
(22) Gank
je avtohton arhitekturni element – zunanji hodnik
vzdolž glavne fasade globok do največ 1,5 m
pokrit z osnovno ali samostojno streho. Ob tem
lahko previs strehe nad gankom vzpostavlja
asimetrijo stavbe in lahko presega horizontalno
projekcijo ganka za največ 50 cm. Vsi elementi
ganka, razen horizontalne nosilne konstrukcije,
naj bodo iz lesa.
(23) Loža
je pokrit zunanji prostor nad pritličjem znotraj
kubusa stavbe, ki je z vseh strani, razen z ene,
zaprt.
(24) Nastrešek
je posebna oblika sekundarnega kubusa, ki je
vsaj z dveh strani odprt.
(25) Vetrolov, strešni izzidek nad vhodom
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Sta posebna arhitekturna elementa (sekundarna
kubusa) pred vhodom, široka do 3,0 m. Streha
vetrolova je lahko oblikovana kot podaljšana
streha osnovne strehe, strešni izzidek ali ravna
streha.
3.4.3.2.02 Oblikovanje strehe stavb

(26) Naj izhaja iz kakovostne podobe
grajenega v GE in je opredeljeno pri
posameznem tipu stavbe. Barva ter
struktura strešnikov naj bo usklajena z
okoliško strešno strukturo, načeloma
opečno rdeča in izjemoma siva ali črna,
lahko pa je tudi slamnata ali lesena.
Površinska struktura kritine ne sme oddajati
svetlobnih refleksov.
(27) Izvedba strešnega izzidka (frčade) je
dopustna le na osnovnem kubusu stavb na
kateri je streha tipa dvokapna streha. Izvedba
strešnih oken je dopustna na osnovnem in
sekundarnem kubusu pri vseh tipih streh z
naklonom. Pri strehah z nakloni so strešna
okna lahko integrirana v streho le z istim
naklonom. Strešni izzidki (frčade) so lahko le
enega tipa in velikosti na posamezni strešni
površini, v čelnem risu le trikotne oblike (z istim
naklonom kot osnovna streha) ali pravokotne
oblike z ravno streho. Pri tem naj bodo v celoti
umeščene v spodnjih dveh tretjinah strešne
površine. Na posamezni strešni površini je
lahko eden ali pa trije strešni izzidki. Izrazito
horizontalne strešne odprtine, katerih razmerje
med dolžino in višino je več kot 2:1 niso
dopustne. Pod istimi merili oblikovanje frčade je
lahko v prečni osi osnovnega volumna stavbe
nad glavnim vhodom oblikovan en središčni
izzidek, ki pa naj odgovarja tudi naslednjim
merilom: da je visok največ do višine slemena
strehe osnovnega kubusa in da ima tudi enak
naklon kot streha osnovnega kubusa. Dopustna
je tudi vgradnja sistemov za izkoriščanje
sončne energije. V strehe so lahko integrirani
tudi sončni kolektorji ter sončne fotovoltaične
elektrarne - dopustni energetski objekti po CC
SI: 2302 energetski sistemi - fotovoltaični
sistemi kot del strehe. V strnjenih naseljih naj
bodo praviloma vzpostavljeni na strešnih
površinah, ki ne mejijo na najpomembnejši javni
prostor. Na objektih in območjih, ki so varovani
kot kulturni spomeniki, je postavitev in gradnja
naprav za proizvodnjo električne energije
dopustna le izjemoma na podlagi kulturnovarstvenega soglasja.
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(28) Napušč strehe je stavbarski/arhitekturni
element od finalnega sloja fasade do skrajne
točke
strehe,
vključno
s
sistemom
odvodnjavanja. Napušči ne smejo presegati
90,0 cm horizontalne projekcije. Čelni napušč
ne sme presegati 60,0 cm horizontalne
projekcije.
Strehe z naklonom
(29) Naklon strešnih površin naj bo med 400 in
470. Naklon naj se v okviru tega prilagaja
naklonom streh v okolici. Izjemoma je lahko
naklon strehe med 350 in 400, vendar mora biti
to posebej utemeljeno z vidika vključevanja v
predmetni del naselja in oceno vpliva na krajino
streh naselja v katerem stavba stoji.
Štirikapna streha
(30) Je tip strehe z naklonom z vsaj štirimi
strešinami. Kapi strehe so na isti višinski koti.
Štirikapna streha se lahko gradi le v primeru
rekonstrukcij obstoječih stavb s takšnim tipom
strehe oziroma v kolikor je oblikovanje strehe
stavbe skladno z okoliško strešno strukturo. Pri
tem se ohranja obstoječ naklon strehe.
Dvokapna streha
(31) Je tip strehe z naklonom pri kateri sleme
poteka po daljši stranici osnovnega kubusa
stavbe. Strešni površini sta praviloma
simetrični, kapi sta praviloma na isti višinski
koti. Izjemoma so dopustni zamiki kapi in
slemen, če se v upravnem postopku pridobitve
dovoljenja za gradnjo posebej dokaže, da
odstopanja ne povzročajo negativnih vplivov v
okolju. Čopi niso dopustni, razen pri tipu stavbe
hiša na podeželju in pomožnih stavbah ter v
primerih, kjer se v projektni dokumentaciji
dokaže potreba po njem iz vizualne
izpostavljenosti stavbe v širši kulturni krajini ali
iz vidika avtohtonosti v naselju, v katerem je
stavba umeščena.
Enokapna streha
(32) Je tip strehe z naklonom, ki ima le eno kap
oziroma eno strešno površino z naklonom od
35 do 47 stopinj. Sleme naj poteka v smeri
daljše stranice osnovnega kubusa. Naklon
strešnih površin naj bo praviloma enak kot za
naklon ostalih streh v EUP.
Ravna streha
(33) Naj bo skupaj s strešnim vencem
oblikovana tako, da je v merilu perspektive
pešca iz javnega prostora vidna kot ravna
streha s strešnim vencem (brez vidnih
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naklonskih strešin). Izvedena je lahko kot
nepohodna, pohodna streha (terasa) ali kot
zelena streha. Če je zelena streha v
neposrednem stiku z raščenim terenom, se
površina zelene strehe upošteva pri izračunu
faktorja zelenih površin (FZP).
3.4.3.2.03 Oblikovanje fasad
(34) Z oblikovanjem fasade naj se artikulira
odnos oziroma pomen in značaj stavbe. Vsaj po
dve sosednji fasadi iste stavbe naj bosta
oblikovani v enotni fasadni kompoziciji in
enotnem proporcijskem razmerju.
(35) Izvedba fasad naj bo v naravnih barvah in
strukturah, ki naj bodo na GE oblikovno
usklajeni. Fasadne obloge (cokel) iz keramike
ter poliranega kamna niso dopustne. Izjeme v
oblikovanju so lahko steklenjak (rastlinjak),
zimski vrt ali bivalni oziroma gostinski vrt ter
podobne stavbe, kjer so lahko vse stranice/
fasade iz prosojnih materialov. Pri oblikovanju
fasad naj se glede oblikovanja arhitekturnih
elementov na fasadi kot so nadstreški, balkoni,
lože ipd., smiselno upošteva kakovostne
okoliške objekte enakega tipa v EUP.
(36) Barva zunanjega stavbnega pohištva je
priporočljiva v naravnih tonih avtohtonih vrst
lesa (macesen, smreka, hrast itd.). Med
okenske odprtine ne sodijo steklene fasade, t.j.
deli fasad v posameznem horizontalnem pasu
fasadne ploskve.
(37) Glavna fasada je fasada, ki je postavljena
proti najpomembnejšemu javnemu prostoru.
Fasade, ki potekajo vzdolž slemena strehe
(oziroma na območju te orientacije), so vzdolžne
fasade. Fasadi, ki sta na strani izteka slemena,
sta čelni fasadi. Notranja fasada je fasada, ki
meji na sekundarni del GE ali odprti prostor
krajine. Mejne fasade so fasade stavbe, ki
mejijo na sosednjo GE in so od le-te
odmaknjene manj kot 0,25 m. Oblikujejo se kot
slepe fasade.
(38) Sestavni del arhitekturnih značilnosti stavb
so tudi vsi na stavbo nameščeni tehnični in
označevalni elementi (svetlobni napisi, oglasni
panoji, klimatske naprave ipd.). Na glavni fasadi
stavbe ni dopustno nameščati inštalacijskih
omaric in enot klimatskih naprav. Obvestilno
signalizacijo je dopustno umeščati v EUP, kjer
so dovoljeni javni programi. Dopustna je
obvestilna signalizacija in oglaševanje za lastne
potrebe na fasadah stavb (in poljavnem prostoru
GE), v katerih se opravlja dejavnost (javni
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program), če le-ti zadovoljujejo določila Uredbe,
vendar ti ne smejo motiti okoliških bivalnih
prostorov (stanovanj, pisarn). Na glavni fasadi
stavbe se lahko postavljajo tudi spominska
obeležja. V enotah kulturne dediščine je
potrebno predhodno pridobiti kulturnovarstvene
pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
Fasada ima lahko integrirane tudi sisteme FNE
(energetski objekti po klasifikaciji stavb: 2302
energetski sistemi).
(39) Če obstoječe stanje presega določilo, se
obstoječe stanje lahko ohranja do naslednjega
posega v fasadni plašč.
3.4.3.3 Podzemna stavba
(40) Stavba oziroma deli stavbe pod nivojem
terena se lahko po tem odloku gradijo vselej in
povsod na območjih, predvidenih za gradnjo, v
kolikor gradbeno tehnične lastnosti in pogoji
obratovanja
ne
ovirajo
kvalitetnega
izpolnjevanja podrobnejše namenske rabe ter
osnovnih funkcij ureditve nad nivojem terena
oziroma nad nivojem javnega prostora (npr.
parka, vozišča, parkirišča ipd.). Odmiki od
parcelnih meja, razen od najpomembnejšega
javnega prostora, so enaki kot odmiki stavb v
splošnih določilih, razen če so odmiki stavb v
tipu EUP/GE opredeljeni drugače (81.- 107.
člena, točka 3.1). Odmik podzemne stavbe proti
najpomembnejšemu prostoru lahko presega
gradbeno linijo in mejo, vendar ne smejo
presegati regulacijsko linijo. V soglasju z
upravljavcem javnega prostora se podzemna
stavba ali njen del lahko zgradi tudi v javnem
prostoru, preko regulacijskih črt.
3.4.3.4. Naselbinsko pomembne izvorne stavbe
109. člen
(1) Na naselbinsko pomembnih izvornih stavbah
so dopustne vse vrste gradenj/ posegov
določenih v točki 9 Dopustne gradnje na GE 79.
člena pod pogojem, da se ohranjajo arhitekturne
značilnosti izvorne stavbe. Pri posegih v enote
in območja VKD so dopustni le posegi v skladu
s kulturnovarstvenim soglasjem.
(2) Pri novogradnjah naj bo fasada stavbe na
gradbeni liniji izvorne stavbe pri čemer mora
nova stavba pokrivati vsaj 50 % tlorisne
površine obstoječe stavbe. Dopustni sta
naslednji izjemi, ko je v grafičnem delu PIP
določena nova regulacija, ki stavbi določa večji
odmik na račun javnega prostora ali ko je odmik

od osi javnega prostora (utrjenega vozišča)
manjši od 3,0 m. V tem primeru se objekt
pomakne od javnega prostora v globino za
toliko, da je odmik od osi javnega prostora
najmanj 3,0 m in največ 4,0 m.
(3) Če ni določeno drugače, obstoječa izvorna
naselbinsko pomembna stavba, ki presega
velikostno merilo prepisano v tem odloku, lahko
obdrži
obstoječe
velikostno
merilo
pri
nadomestni gradnji, rekonstrukciji objekta in
vzdrževalnih delih. K obstoječi stavbi je
dopustna dozidava sekundarnih kubusov,
praviloma le zalednem delu GE. Višinski gabarit
dozidave je lahko enak višinskemu gabaritu
obstoječe stavbe.
3.4.3.5. Glavne stavbe - splošna merila
110. člen
3.4.3.5.01 Značaj glavne stavbe

(1) Glavna stavba je po vsebini, značaju in
arhitekturnih oziroma stavbarskih elementih
najpomembnejša stavba gradbene enote, ki
določa odnos med gradbeno enoto in
najpomembnejšim
javnim
prostorom.
Glavna stavba GE se lahko gradi le kot
zahtevni ali manj zahtevni objekt, kot ga
določa Uredba o razvrščanju objektov glede
na zahtevnost gradnje.
3.4.3.5.02
Namembnost
umestitev v prostoru

glavne

stavbe,

(2) V glavni stavbi naj bodo organizirani
najpomembnejši
programi,
ki
so
vzpostavljeni na GE, opredeljeni v tipih
glavnih stavb. Glavna stavba naj bo
organizirana ob najpomembnejšem javnem
prostoru GE.
3.4.3.5.03 Oblikovanje (sestavine) glavne
stavbe
Osnovni, sekundarni kubusi
(3) Glavna stavba ima osnovni kubus oziroma je
sestavljena iz osnovnega in morda enega ali
več sekundarnih kubusov. Velikostno merilo
osnovnih kubusov je opredeljeno v tipih glavnih
stavb.
(4) Sekundarnih kubusov ni dopustno graditi v
prostoru med glavno fasado stavbe in
najpomembnejšim javnim prostorom. Izjema so
posebni sekundarni kubusi oziroma arhitekturni
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elementi, ki lahko presegajo ravnino glavne
fasade oziroma GL in so: balkon, gank, loža,
nadstrešek, vetrolov ter en sekundarni kubus do
širine 6,0 m. Možnost in način vzpostavitve
sekundarnega kubusa so opredeljeni pri
posameznem tipu glavne stavbe.
Oblikovanje strehe glavne stavbe
(5) Oblikovanje strehe osnovnega kubusa
glavne stavbe je opredeljeno pri posameznem
dopustnem tipu glavne stavbe.
(6) Streha sekundarnega kubusa je lahko tipa
ravna streha ali streha z naklonom. V slednjem
primeru naj je usklajena z elementi strehe
osnovnega kubusa (naklon, kritina, obrobe …).
Oblikovanje fasad glavne stavbe
(7) Fasadna ploskev naj se oblikovno deli na tri
glavne horizontalne pasove: podnožje glavne
fasade, osrednji del in strešni venec. V
strešnem vencu naj se celovito oblikuje stik med
fasadno ploskvijo in streho z odvodnjavanjem.

3.4.3.6.01
Osnovni kubus
glavne stavbe

Sekundarni kubusi
glavne stavbe
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(8) Vhodi naj se oblikujejo kot osrednji
arhitekturni členi fasade, katere del so. Kota
vhoda je lahko na koti javnega prostora z
možnostjo odstopanja do +1,2 m oziroma do
največ -0,3 m na ravnem terenu, na strmem
terenu so odstopanja lahko večja.
Na glavni fasadi osnovnega kubusa
praviloma ni dopustno organizirati dovozov
(npr. v garaže), slednji naj se organizirajo v
sekundarnem kubusu stavbe.
3.4.3.5.04 Dopustne vrste objektov glavnih
stavb po klasifikaciji vrst objektov
(9) Dopustne vrste objektov glavnih stavb so
predpisane pri posameznem tipu glavne stavbe.
Pri tem je potrebno upoštevati NRP GE. Vrste
objektov so opredeljene v skladu s predpisi o
enotni klasifikaciji vrst objektov (CC-SI).
3.4.3.6.
Podrobnejša
merila
in
pogoji
oblikovanja tipov glavnih stavb (tipi glavnih
stavb)

111. člen
hiša na podeželju
V tlorisu širok najmanj 6,0 m, optimalno 8,0 m in največ 10,0 m z
najmanjšim razmerjem širine : dolžini stranic 2:3 oziroma do 1:2. Visoka do
največ E1 + M, če ni predpisano drugače. V primeru, ko je stavba
umeščena v poševno zemljišče, tako da višinska razlika med dvema
vzporednima fasadama premošča eno etažo, je dopustna višina stavbe do
2+M.
Lahko se organizirajo le na straneh, ki ne mejijo na najpomembnejši javni
prostor – izjema je lahko nadstrešek, vetrolov, gank ter loža, ki sta lahko
vzpostavljena le nad prvo etažo (v E2).

Namembnost stavbe

Osnovni namen je bivanje, dopolnilno pa so lahko vzpostavljene tudi
spremljajoče in dopolnilne dejavnosti v skladu z merili bivanja v
podeželskem okolju. Etaža stavbe, ki je na nivoju javnega prostora, je lahko
na območjih z PNRP SK namenjena tudi javnim vsebinam. V njej ni
dopustno skladiščenje nad ¼ površine ene etaže.

Dopustne vrste
objektov po CC-SI

11100 Enostanovanjske stavbe (razen vrstnih hiš), 11210 Dvostanovanjske
stavbe, 1242 Garažne stavbe.
12111 Hoteli in podobne stavbe za kratkotrajno nastanitev (razen hotelov,
motelov); 12112 Gostilne, restavracije in točilnice; 12120 Druge gostinske
stavbe za kratkotrajno nastanitev; 12201 Stavbe javne uprave (razen
sodišč, parlamenta, policijske postaje, stavbe občine); 12202 Stavbe bank,
pošt, zavarovalnic; 12203 Druge upravne in pisarniške stavbe (razen
konferenčnih in kongresnih stavb); 12301 Trgovske stavbe (razen
nakupovalnih centrov, trgovskih centrov, veleblagovnic, pokritih tržnic);
12304 Stavbe za druge storitvene dejavnosti (razen avtopralnic); 12650
Športne dvorane (fitnes, savna), 12620 Muzeji in knjižnice (razen stavb za
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Posebnosti
oblikovanja fasad
Streha osnovnega
kubusa stavbe
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hrambo arhivskih gradiv), 127 Druge nestanovanjske kmetijske stavbe,
12510 Industrijske stavbe , 241 Objekti za šport in rekreacijo in drugi objekti
za prosti čas, 24122 Drugi gradbeni inženirski objekti za šport rekreacijo in
prosti čas.
Okenske odprtine večje od 0,4 m2 naj bodo praviloma vertikalne pravokotne
oblike.
Streha z naklonom– tip dvokapna streha, z možnostjo praviloma
centralnega izzidka nad vhodom. Obstoječ naklon in oblika strehe se lahko
ohranja.
112. člen
gospodarska stavba

Osnovni kubus
glavne stavbe

Optimalno široka 15,0 m in največ 25,0 m, pri čemer mora biti razmerje
stranic širine:dolžini od 2:3 do 1:3. Pri stavbah, ki so ožje od 15,0 m, je
dopustno razmerje od 1:1 do 1:3. Visoka do največ E3. To ne velja za dele
stavb ali objekte,ki so zaradi funkcionalnih zahtev izrazito višji (tovarniški
dimniki, silosi ipd.).
Ob upoštevanju prostorskih omejitev ter vplivov na okolje naj bodo objekti
po volumnih ter tlorisni gabaritih razmeroma homogeni. V glavni stavbi naj
se umeščajo predvsem upravno poslovne vsebine oziroma spremljajoče
dejavnosti.

Sekundarni kubusi
glavne stavbe

Dopustna je izgradnja sekundarnega kubusa po splošnih merilih glavne
stavbe ter nadstreška in lože. Organizirani so lahko le na straneh, ki ne
mejijo na javni prostor z izjemo nadstreška in lože, ki sta dopustna na vseh
fasadah.

Namembnost
stavbe

Namenjena je sekundarni, terciarni in kvartarni dejavnosti ter skladiščenju.
Na GE povezanimi s pridobivanjem mineralnih surovin namenjena tudi
dejavnosti primarnega sektorja (rudarstvu). Bivanje v njej ni dopustno.

Dopustne vrste
objektov po CC-SI

12510 Industrijske stavbe; 12520 Rezervoarji, silosi in skladišča; 12711
Stavbe za rastlinsko predelavo; 12712 Stavbe za rejo živali; 12713 Stavbe
za spravilo pridelka; 12714 Druge nestanovanjske kmetijske stavbe; 12203
Druge upravne in pisarniške stavbe (razen konferenčne in kongresne
stavbe), 12342 Garažne stavbe, 23023 kompleksni industrijski objekti,
12112 Gostilne, restavracije in točilnice; 12201 Stavbe javne uprave (razen
sodišč, parlamenta, policijske postaje, stavb občin); 12202 Stavbe bank,
pošt, zavarovalnic; 12203 Druge upravne in pisarniške stavbe (razen
konferenčnih in kongresnih stavbe); 12301 Trgovske stavbe; 12304 Stavbe
za druge storitvene dejavnosti; 12620 Muzeji in knjižnice, 12630 Stavbe za
izobraževanje in znanstveno raziskovalno delo; 12640 Stavbe za zdravstvo;
12650 Športne dvorane, 241 Objekti za šport in rekreacijo in drugi objekti
za prosti čas, 24 Drugi gradbeno inženirski objekti, 24122 Drugi gradbeni
inženirski objekti za šport rekreacijo in prosti čas.

Posebnosti
oblikovanja fasad

Fasade naj bodo oblikovane izrazito enostavno in racionalno. Dopustno je
stavbno pohištvo v beli barvi in barvi kovin. Dopustne so slepe in steklene
(antirefleksijske) fasade.

Streha osnovnega
kubusa stavbe

Streha z naklonom - tip dvokapna streha, enokapna streha z naklonom
najmanj 20° obe praviloma brez strešnih izzidkov ter frčad. Iz
konstrukcijskih, funkcionalnih zasnov je dopustna tudi izvedba ravnih,
stopničastih in ločenih streh ter kombinacija vseh tipov streh. Strehe
obstoječih objektov z nižjim naklonom lahko ohranijo obstoječ naklon
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strehe.
3.4.3.6.03
Osnovni kubus
glavne stavbe
Sekundarni kubusi
glavne stavbe

113. člen
industrijska hala
Oblikovan naj bo kot volumen pravilnih elementarnih geometrijskih oblik z
ravnimi površinami. Tlorisni gabariti niso poenoteno predpisani. Višina
stavbe lahko sega do prevladujoče stavbne strukture na vplivnem območju
stavbe oziroma je odvisna od tehnologije proizvodnih procesov.
Niso dopustni, razen v primeru stolpov in dimnikov ter delov stavb ali
objektov, ki so potrebni zaradi tehnologij proizvodnih procesov (tovarniški
dimniki, silosi ipd.). Slednji lahko presegajo višinski gabarit glavne stavbe.

Namembnost
stavbe

Namenjena je dejavnosti sekundarnega sektorja, v manjši meri (do 20 %)
lahko tudi z njo povezanimi spremljajočimi dejavnostmi terciarnega sektorja.

Dopustne vrste
objektov po CC-SI

12510 Industrijske stavbe; 12520 Rezervoarji, silosi in skladišča; 23023
Kompleksni industrijski objekti, 1242 Garažne stavbe, 12112 Gostilne,
restavracije in točilnice; 12202 Stavbe bank, pošt, zavarovalnic; 12203
Druge upravne in pisarniške stavbe (razen konferenčnih in kongresnih
stavbe); 12301 Trgovske stavbe; 12304 Stavbe za druge storitvene
dejavnosti; 12620 Muzeji in knjižnice, 12650 Športne dvorane, 23
Industrijski gradbeni kompleksi, 24 Drugi gradbeno inženirski objekti, 241
Objekti za šport in rekreacijo in drugi objekti za prosti čas, 127 Druge
nestanovanjske kmetijske stavbe, 24122 Drugi gradbeni inženirski objekti
za šport, rekreacijo in prosti čas.
Fasade naj bodo oblikovane izrazito enostavno in racionalno. Dopustne so
slepe in steklene fasade brez svetlobnih refleksov ter stavbno pohištvo bele
barve in barve kovin.

Posebnosti
oblikovanja fasad
Streha osnovnega
kubusa stavbe

3.4.3.6.04
Osnovni kubus
glavne stavbe
Sekundarni kubusi
glavne stavbe
Namembnost
stavbe

Streha oblikovana kot tip ravna streha. Iz konstrukcijskih, funkcionalnih
zasnov se streha lahko oblikuje kot streha z naklonom do največ 20º brez
strešnih izzidkov, ločena streha, stopničasta streha ali kot kombinacija
streh. Obstoječ naklon in oblika strehe se lahko ohranja.
114. člen
klasična javna stavba
Ohrani naj se obstoječ tlorisni in višinski gabarit obstoječe stavbne strukture.
Pri posegih se upoštevajo merila posegov na naselbinsko pomembnih
izvornih stavbah. Dopustne so dozidave sekundarnih kubusov ter nadzidave
do E3.
Dopustna je izvedba sekundarnih kubusov, izven glavne fasade, ter posebni
sekundarni kubus - nadstrešek in vetrolov, ki naj bo oblikovan tako, da je
arhitekturnim elementom glavne fasade podrejen.
Namenjena je kvartarnim dejavnostim. V primeru odsotnosti le teh je lahko
namenjena tudi terciarni dejavnosti in bivanju. Bivanje naj bo izven etaže v
nivoju javnega prostora. Obrti in obrti podobnih dejavnosti in skladiščenje na
večjih površinah od 50 m2 niso dopustni.
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Dopustne vrste
objektov po CC-SI

Posebnosti
oblikovanja fasad

Streha osnovnega
kubusa stavbe
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12112 Gostilne, restavracije in točilnice, 12201 Stavbe javne uprave; 12202
Stavbe bank, pošt, zavarovalnic; 12203 Druge upravne in pisarniške stavbe;
12301 Trgovske stavbe (razen veleblagovnic); 12304 Stavbe za druge
storitvene dejavnosti (razen avtopralnic); 12610 Stavbe za kulturo in
razvedrilo (razen paviljonov za stavbe za živali in rastline v živalskih in
botaničnih vrtovih); 12620 Muzeji in knjižnice; 12630 Stavbe za
izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo; 12640 Stavbe za zdravstvo;
1265 Športne dvorane, 12740 Druge nestanovanjske stavbe, ki niso
uvrščene drugje (razen nadstrešnic za potnike na avtobusih in drugih
postajališčih, javnih sanitarij in podobnega), 1242 Garažne stavbe, 12510
Industrijske stavbe; 12520 Rezervoarji, silosi in skladišča; 11210
Dvostanovanjske stavbe, 11221 Tri in večstanovanjske stavbe (razen
stanovanjskih blokov in stolpnic).
Pri vseh posegih je potrebno brez oblikovnih sprememb ohraniti izvorne
kvalitetne arhitekturne značilnosti vsaj glavne fasade stavbe (detajli,
balkon…). Dopustne so tudi okenske odprtine okrogle in eliptične oblike.
Stavbno pohištvo je dopustno tudi v beli barvi oziroma barvi kovin.
Streha naj se ohranja v obstoječem naklonu in tipu strehe. Število strešnih
izzidkov (frčade) ni omejeno, slednji naj bodo urejeni v vertikalnih
kompozicijskih oseh glavne fasade.
115. člen
modernistična javna stavba

Osnovni kubus
glavne stavbe

Sekundarni kubusi
glavne stavbe
Namembnost
stavbe
Dopustne vrste
objektov po CC-SI

Tlorisni gabariti niso poenoteno predpisani. Visoka je lahko največ tri etaže
(do E3). V izjemnih primerih je dopusten višji višinski gabarit stavbe, če se v
upravnem postopku s posebno utemeljitvijo dokaže da višinski gabarit ne
povzroča degradacij v predmetnem prostoru. Na obstoječi stavbni strukturi,
na strani glavne fasade (ob najpomembnejšem javnem prostoru) širitve niso
dopustne - razen v primerih ko je posebej utemeljeno da dopolnitev do
opredeljenih gradbenih linij ne povzroča negativnih vplivov na okoliško
stavbno strukturo
Dopustni so vsi posebni sekundarni kubusi na vseh fasadah. V območju
javnega prostora naj bodo oblikovani tako, da so ostalim arhitekturnim
elementom glavne fasade izrazito podrejeni.
Namenjene kvartarnim, terciarnim dejavnostim ter sekundarnim dejavnostim
- le obrti in obrti podobnih dejavnosti do največ 50 % BTP in bivanju. Bivanje
naj bo izven etaže v nivoju javnega prostora.
12112 Gostilne, restavracije in točilnice; 12120 Druge gostinske stavbe za
kratkotrajno nastanitev; 12201 Stavbe javne uprave; 12202 Stavbe bank,
pošt, zavarovalnic; 12203 Druge upravne in pisarniške stavbe; 12301
Trgovske stavbe; 12304 Stavbe za druge storitvene dejavnosti; 12610
Stavbe za kulturo in razvedrilo (razen paviljonov za stavbe za živali in
rastline v živalskih in botaničnih vrtovih); 12620 Muzeji in knjižnice; 12630
Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo; 12640 Stavbe za
zdravstvo; 12650 Športne dvorane - stavbe za šport; 12740 Druge
nestanovanjske stavbe, ki niso uvrščene drugje (razen nadstrešnic za
potnike na avtobusih in drugih postajališčih, javnih sanitarij in podobnega);
1242 Garažne stavbe; 11210 Dvostanovanjska; 11221 Tri in
večstanovanjske stavbe (razen stanovanjskih blokov in stolpnic; 241 Objekti
za šport in rekreacijo in drugi objekti za prosti čas; 12740 Druge
nestanovanjske stavbe; 24122 Drugi gradbeni inženirski objekti za šport
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rekreacijo in prosti čas; 12510 Industrijske stavbe; 12520 Rezervoarji, silosi
in skladišča za potrebe osnovne dejavnosti objekta.

Posebnosti
oblikovanja fasad

Oblikovanje (horizontalna in vertikalna členitev) fasad ter strukturiranje
fasadnih odprtin in drugih fasadnih elementov naj bo enostavno in
poenoteno. Fasada naj se oblikuje v skladu s potrebami dejavnosti in naj
bodo oblikovane tako, da prezentirajo vsebine stavbe. V urbanem naselju
naj bo oblikovanje sodobno, v podeželskem naj se oblikovanje fasadnih
odprtin prilagodi območju v katerega se umešča. Dopustne so slepe in
steklene fasade. Slednje le brez refleksnih odbojev. Stavbno pohištvo je
dovoljeno tudi v beli barvi oziroma barvah kovin.

Streha osnovnega
kubusa stavbe

Oblikovanje strehe ni poenoteno predpisano, vendar se je treba z obliko,
naklonom in kritino streh skladno integrirati v okoliško stavbno strukturo.

3.4.3.6.06
Osnovni kubus
glavne stavbe

116. člen
modernistična stanovanjska hiša
Optimalno širok 8,0 m in do največ 14,0 m. Razmerje širine:dolžini stranic v
tlorisu naj bo najmanj 1: 1. Visoka največ do E2 + M.

Sekundarni kubusi
glavne stavbe

Dopustni so sekundarni kubusi in vsi posebni arhitekturni elementi.

Namembnost
stavbe

Osnovni namen je bivanje, dopolnilno se lahko vzpostavijo spremljajoče
dejavnosti v skladu z merili bivanja v mirnem okolju.

Dopustne vrste
objektov po CC-SI

Posebnosti
oblikovanja fasad

11100 Enostanovanjske stavbe (razen vrstne hiše in počitniške hiše), 11210
Dvostanovanjske stavbe (razen vrstnih hiš), 1242 Garažne stavbe, 12203
Druge upravne in pisarniške stavbe, 12304 Stavbe za druge storitvene
dejavnosti, 127 Druge nestanovanjske kmetijske stavbe, 12650 Športne
dvorane (fitnes, savna), 12301 Trgovske stavbe, 12630 Stavbe za
izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo, 127 Druge nestanovanjske
kmetijske stavbe, 24122 Drugi gradbeni inženirski objekti za šport rekreacijo
in prosti čas, 12112 Gostilne, restavracije in točilnice; 12120 Druge gostinske
stavbe za kratkotrajno nastanitev; 12620 Muzeji in knjižnice (razen stavb za
hrambo arhivskih gradiv), 241 Objekti za šport in rekreacijo in drugi objekti za
prosti čas, 24122 Drugi gradbeni inženirski objekti za šport rekreacijo in
prosti čas.
Fasada naj bo oblikovana enostavno.
Stavbno pohištvo je dopustno tudi v beli in sivi barvi.

Streha osnovnega
kubusa stavbe

Streha z naklonom ter ravna streha ali kombinacija streh. Dopustni so zamiki
kapi in slemen. Obstoječ naklon in oblika strehe se lahko ohranja.

3.4.3.6.07

117. člen
paviljonska stavba
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Osnovni kubus
glavne stavbe

Stavba naj bo načeloma vzdolžna. Ima naj le eno etažo (E1),–ki je lahko
nadstandardne višine, prilagojena prostorskemu kontekstu. V notranjosti
stavbe so dopustne medetaže za servisne prostore in druge potrebe, do ene
tretjine tlorisa stavbe, če to dopušča višina stavbe.

Sekundarni kubusi
glavne stavbe

Niso dopustni. Kot posebni arhitekturni element je dopusten le nadstrešek
ter vetrolov.

Namembnost
stavbe

Namenjena programom javnega značaja - terciarne in kvartarne dejavnosti.
Obrt in obrti podobne dejavnosti in skladiščenje so dopustne do 50 m2 BTP.

Dopustne vrste
objektov po CC-SI

121 Gostinske stavbe 12201 Stavbe javne uprave (razen sodišč,
parlamenta, stavb občine); 12202 Stavbe bank, pošt, zavarovalnic; 12203
Druge upravne in pisarniške stavbe; 12301 Trgovske stavbe (razen
veleblagovnic); 12302 Sejemske dvorane, razstavišča; 12303 Bencinski
servisi; 12304 Stavbe za druge storitvene dejavnosti (razen avtopralnic);
12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo (razen operne hiše); 12620 Muzeji in
knjižnice, 12630 Stavbe za izobraževanje in znanstveno raziskovalno delo;
12640 Stavbe za zdravstvo; 1265 Športne dvorane, 12740 Druge
nestanovanjske stavbe, ki niso uvrščene drugje, 12711 Stavbe za rastlinsko
predelavo; 12721 Stavbe za opravljanje verskih obredov, 12722 Pokopališke
stavbe in spremljajoči objekti, 1242 Garažne stavbe, 241 Objekti za šport in
rekreacijo in drugi objekti za prosti čas, 127 Druge nestanovanjske kmetijske
stavbe, 12510 Industrijske stavbe, 24122 Drugi gradbeni inženirski objekti
za šport rekreacijo in prosti čas, 12520 rezervoarji, silosi in skladišča za
potrebe osnovne dejavnosti objekta.
Fasada naj bo oblikovana enostavno, usklajena z namembnostjo stavbe. V
naravnem okolju naj bo finalna obdelava fasad v naravnih materialih ali z
svetlimi opleski. Stavbno pohištvo je dopustno tudi v beli barvi oziroma
barvah kovin.
Tip ravna streha. V izjemnih primerih, ko je mogoča utemeljitev iz
obstoječega prostorskega konteksta urbanega ali podeželskega prostora, je
lahko oblikovana tudi kot streha tipa streha z naklonom.

Posebnosti
oblikovanja fasad
Streha osnovnega
kubusa stavbe

3.4.3.6.08

118. člen
trško-mestna hiša

Osnovni kubus
glavne stavbe

Optimalna širina je 10,0 m in največja 16,0 m; razmerje širina:dolžina je od
2:3 do 1:3. V; visoka do E2 + M, oziroma do vrha slemena najvišje sosednje
legalno zgrajene hiše.

Sekundarni kubusi
glavne stavbe

Lahko se organizirajo le v sekundarnem delu GE - v prostoru med glavno
fasado osnovnega kubusa in javnim prostorom ni dopusten. Dopustni so tudi
vsi posebni arhitektonski elementi na vseh fasadah.

Namembnost
stavbe

Namenjena bivanju, terciarnim, kvartarnim dejavnostim ter obrti in obrti
podobnih dejavnostim. Javni programi v pritličju naj zavzemajo vsaj 50 %
površine etaže v nivoju javnega prostora. Slednja se lahko izjemoma v celoti
uporablja tudi za bivanje, vendar naj bo konstrukcijsko in konceptualno
zgrajena v skladu z naslednjimi merili: s svetlo višino med 2,8 in 4,0 m,
zagotovljena mora biti vizualna povezanost notranjih in najpomembnejšega
javnega prostora, na katerega GE meji.
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Dopustne vrste
objektov po CC-SI

Posebnosti
oblikovanja fasad

Streha osnovnega
kubusa stavbe

3.4.3.6.09
Osnovni kubus
glavne stavbe

Sekundarni
kubusi glavne
stavbe
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1100 Enostanovanjske stavbe (razen vrstnih in počitniških hiš); 11210
Dvostanovanjske stavbe (razen vrstnih hiš); 11221 Tri in večstanovanjske
stavbe (razen stanovanjskih blokov in stolpnic); 12111 Hoteli in podobne
stavbe za kratkotrajno nastanitev (razen motelov); 12112 Gostilne,
restavracije in točilnice; 12120 Druge gostinske stavbe za kratkotrajno
nastanitev; 12201 Stavbe javne uprave (razen sodišč, parlamenta, policijske
postaje, stavb občin); 12202 Stavbe bank, pošt, zavarovalnic; 12203 Druge
upravne in pisarniške stavbe (razen konferenčnih in kongresnih stavbe);
12301 Trgovske stavbe; 12304 Stavbe za druge storitvene dejavnosti (razen
avtopralnic); 12620 Muzeji in knjižnice, 12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo
(razen operne hiše); 12630 Stavbe za izobraževanje in znanstveno
raziskovalno delo; 12640 Stavbe za zdravstvo; 1265 Športne dvorane,
12510 Industrijske stavbe , 1271 Druge nestanovanjske kmetijske stavbe,
1242 Garažne stavbe, 241 Objekti za šport in rekreacijo in drugi objekti za
prosti čas, 12740 Druge nestanovanjske stavbe, 24122 Drugi gradbeni
inženirski objekti za šport rekreacijo in prosti čas, 12520 rezervoarji, silosi in
skladišča za potrebe osnovne dejavnosti objekta.
Okenske odprtine večje od 0,4 m2 naj bodo praviloma pravokotne oblike
orientirane vertikalno. Okenske odprtine v etaži javnega prostora na glavni
fasadi naj so oblikovane tako, da je razpoznavna namembnost stavbe
(potrebam javnih programov). Stavbno pohištvo je dopustno tudi v beli barvi
in barvah kovin.
Streha z naklonom - tipa dvokapna streha. Število strešnih izzidkov (frčade)
ni omejeno, slednji naj bodo urejeni v vertikalnih kompozicijskih oseh glavne
fasade. Pri trški hiši v nizu naj se streha prilagaja obliki, naklonu in orientaciji
stavb v stavbnem nizu katerega del je. Obstoječ naklon in oblika strehe se
lahko ohranja.
119. člen

hiša v vrsti
Osnovna enota, ki sestavlja posamezen niz, je optimalno široka 8,0 m do največ
10,0 m; visoka do E2+M, če ni določeno drugače. Ko gre za dopolnitev
obstoječega stavbnega niza naj bo višinski in tlorisni gabarit stavbe skladen z
gabariti stavb v nizu. Posamezne enote so lahko v nizu vzpostavljene s tlorisnimi
zamiki.
Organiziran je lahko le na notranji fasadi osnovnega kubusa. Posegi nad koto
najnižje strešne kapi stavbe niso dovoljeni brez soglasja lastnikov sosednjih GE
ne glede na gradbeni ali funkcionalni poseg. Dopustni so posebni arhitektonski
elementi, če so skladni z oblikovanjem niza v katerega se umeščajo.

Namembnost
stavbe

Osnovni namen je bivanje ter dopolnilne spremljajoče dejavnosti v skladu z
merili bivanja v mirnem okolju.

Dopustne vrste
objektov po
CC-SI

11100 Enostanovanjske stavbe,
(razen počitniške hiše), 11210
Dvostanovanjske stavbe, 1242 Garažne stavbe, 12203 Druge upravne in
pisarniške stavbe,12304 Stavbe za druge storitvene dejavnosti,127 Druge
nestanovanjske kmetijske stavbe, 12650 Športne dvorane (fitnes, savna), 12630
Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo. 241Objekti za šport in
rekreacijo in drugi objekti za prosti čas, 12620 Muzeji in knjižnice (razen stavb za
hrambo arhivskih gradiv), 241Objekti za šport in rekreacijo in drugi objekti za
prosti čas, 24122 Drugi gradbeni inženirski objekti za šport rekreacijo in prosti
čas.

Stran 140

Uradni vestnik Zasavja

Št. 2

Posebnosti
oblikovanja
fasad

Gradbeni posegi v zunanjosti stavb in zunanje ureditve naj se izvajajo le pod
pogoji ohranjanja likovno prostorske celovitosti nizov.

Streha
osnovnega
kubusa stavbe

Streha z naklonom - tipa dvokapna ali enokapna streha, v intenzivnem urbanem
okolju je dopustna tudi streha tip ravna streha ter kombiniranje dvokapnih streh z
ravnimi ali enokapnimi, vendar se je treba z obliko, naklonom in kritino streh
skladno integrirati v okoliško stavbno strukturo.

3.4.3.6.10

120. člen
Počitniška hiša

Osnovni kubus
glavne stavbe
Sekundarni
kubusi glavne
stavbe

Osnovni kubus vzdolžne tlorisne zasnove širok do 6,0 m, z razmerjem stranic
širine:dolžini 1:1,8. Visoka do E1+ M.
Na vseh fasadah so dopustni sekundarni kubusi. ter posebni sekundarni kubusi
(arhitekturni elementi stavbe) z izjemo balkona, ki je dopusten le na vzdolžni
fasadi.

Namembnost
stavbe

Osnovni namen je začasno bivanje, dopolnilno pa tudi razvoj urbanih površin s
posebno funkcijo - turizem in nastanitve.

Dopustne vrste
objektov po
CC-SI

11100 Enostanovanjske stavbe - počitniške hiše, 1242 Garažne stavbe, 24122
Drugi gradbeni inženirski objekti za šport rekreacijo in prosti čas.

Posebnosti
oblikovanja
fasad

Balkoni so dopustni na le vzdolžni fasadi.

Streha
osnovnega
kubusa stavbe

Streha z naklonom - tipa dvokapna streha. Na strešini je dopusten le en strešni
izzidek.

3.4.3.6.11
Osnovni kubus
glavne stavbe

121. člen
Stanovanja v bloku
Ohrani naj se obstoječ tlorisni in višinski gabarit stavbne strukture.

Sekundarni
kubusi glavne
stavbe

Izhaja iz obstoječega prostorskega konteksta, novi niso dopustni.

Namembnost
stavbe

Osnovni namen je bivanje v več stanovanjskih enotah. V sklopu stanovanjskih
enot so dopustne spremljajoče dejavnosti v skladu z merili bivanja v mirnem
okolju. V etaži v nivoju javnega prostora se lahko oblikujejo upravno poslovne
vsebine (terciarnega in kvartarnega sektorja in obrt in obrti podobne dejavnosti).
11221 Tri in večstanovanjske stavbe (razen stolpnice), 11222 Stanovanjske
stavbe z oskrbovanimi stanovanji, 113 Stanovanjske stavbe za posebne
namene, 1242 Garažne stavbe, 12112 Gostilne, restavracije in točilnice; 12120
Druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev; 12201 Stavbe javne uprave
(razen sodišč, parlamenta, policijske postaje, stavb občin); 12202 Stavbe bank,
pošt, zavarovalnic; 12203 Druge upravne in pisarniške stavbe (razen
konferenčnih in kongresnih stavb); 12301 Trgovske stavbe; 12304 Stavbe za
druge storitvene dejavnosti (razen avtopralnic); 12620 Muzeji in knjižnice, 12630
Stavbe za izobraževanje in znanstveno raziskovalno delo; 12640 Stavbe za
zdravstvo;12510 Industrijske stavbe, 12650 Športne dvorane (fitnes, savna),

Dopustne vrste
objektov po
CC-SI

Št. 2

Uradni vestnik Zasavja

Stran 141

241 Objekti za šport in rekreacijo in drugi objekti za prosti čas.

Posebnosti
oblikovanja
fasad

Streha
osnovnega
kubusa stavbe
3.4.3.6.12
Osnovni kubus
glavne stavbe

Posegi v fasadni plašč (menjava stavbnega pohištva, zasteklitev ipd.) se lahko
izvajajo le pod pogoji ohranjanja likovno prostorske celovitosti celotne stavbe.
Posamično
spreminjanje
obstoječih
stavb
–
zunanjih
gabaritov
(širine/dolžine/višine), osnovne teksture, barve posameznih fasad in posamično
spreminjanje streh ni dopustno.
Vsak poseg na zunanjosti arhitekture (fasadi, strehi), ki zahteva gradbeno
dovoljenje, se lahko izvaja le v okviru sistematične in usklajene preobrazbe
stavbne strukture (vseh stavb) na GE.
V okviru vzdrževalnih del na zunanjih površinah fasad je dopustno:
- poljubno obdelovanje notranjih sten lož in balkonov brez svetlobnih refleksov
(izven osnovne fasadne ploskve);
- zasteklitev lož in balkonov z brezbarvnim steklom brez dodatnih zrcalnih
lastnosti.
Obstoječi naklon in oblika strehe se lahko ohranja. Dopustne so strehe z
naklonom ali ravne strehe.

122. člen
Večstanovanjska stavba
Ohrani naj se obstoječ tlorisni in višinski gabarit stavbne strukture.

Sekundarni
kubusi glavne
stavbe

Izhaja iz obstoječega prostorskega konteksta, novi niso dopustni.

Namembnost
stavbe

Osnovni namen je bivanje v več stanovanjskih enotah. V sklopu stanovanjskih
enot so dopustne spremljajoče dejavnosti skladne z merili bivanja v mirnem
okolju.
11221 Tri in večstanovanjske stavbe (razen stolpnice), 11222 Stanovanjske
stavbe z oskrbovanimi stanovanji, 113 Stanovanjske stavbe za posebne
namene, 1242 Garažne stavbe, 12112 Gostilne, restavracije in točilnice; 12120
Druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev; 12201 Stavbe javne uprave
(razen sodišč, parlamenta, policijske postaje, stavb občin); 12202 Stavbe bank,
pošt, zavarovalnic; 12203 Druge upravne in pisarniške stavbe (razen
konferenčnih in kongresnih stavb); 12301 Trgovske stavbe; 12304 Stavbe za
druge storitvene dejavnosti (razen avtopralnic); 12620 Muzeji in knjižnice, 12630
Stavbe za izobraževanje in znanstveno raziskovalno delo; 12640 Stavbe za
zdravstvo; 12650 Športne dvorane (fitnes, savna), 241Objekti za šport in
rekreacijo in drugi objekti za prosti čas.
Posegi v fasadni plašč (menjava stavbnega pohištva, zasteklitev ipd.) se lahko
izvajajo le pod pogoji ohranjanja likovno prostorske celovitosti celotne stavbe.
Posamično spreminjanje obstoječih stavb – zunanjih gabaritov (širine/ dolžine/
višine), osnovne teksture, barve posameznih fasad in posamično spreminjanje
streh ni dopustno.
Vsak poseg na zunanjosti arhitekture (fasadi, strehi), ki zahteva gradbeno
dovoljenje, se lahko izvaja le v okviru sistematične in usklajene preobrazbe
stavbne strukture (vseh stavb) na GE.

Dopustne vrste
objektov po
CC-SI

Posebnosti
oblikovanja
fasad
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V okviru vzdrževalnih del na zunanjih površinah fasad je dopustno:
- poljubno obdelovanje notranjih sten lož in balkonov brez svetlobnih refleksov
(izven osnovne fasadne ploskve);
- zasteklitev lož in balkonov z brezbarvnim steklom brez dodatnih zrcalnih
lastnosti.
Obstoječi naklon in oblika strehe se lahko ohranja. Dopustne so strehe z
naklonom ali ravne streh.

123. člen

3.4.3.6.13
Osnovni kubus
glavne stavbe
Sekundarni
kubusi glavne
stavbe
Namembnost
stavbe
Dopustne vrste
objektov po
CC-SI

Posebnosti
oblikovanja
fasad
Streha
osnovnega
kubusa stavbe
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Podeželske vile
Ohrani naj se obstoječ tlorisni in višinski gabarit stavbne strukture. Pri posegih
se upoštevajo merila posegov na naselbinsko pomembnih izvornih stavbah.
Organizirajo se lahko v sekundarnem delu GE, na straneh, ki ne mejijo na
najpomembnejši javni prostor na način, da se ne razvrednoti oblikovanje
obstoječe stavbe. Dopustni posebni sekundarni kubusi so: balkon, gank,
nadstrešek, vetrolov.
Osnovni namen je bivanje, dopolnilno so lahko vzpostavljene terciarne in
kvartarne dejavnosti ter obrt in obrti podobne dejavnosti.
11100 Enostanovanjske stavbe (razen vrstnih in počitniških hiš); 1121
Dvostanovanjske stavbe, 11210 Tri in večstanovanjske stavbe.
Izjeme: 12111 Hoteli in podobne stavbe za kratkotrajno nastanitev (razen hoteli,
moteli); 12112 Gostilne, restavracije in točilnice; 12120 Druge gostinske stavbe
za kratkotrajno nastanitev; 12203 Druge upravne in pisarniške stavbe (razen
konferenčne in kongresne stavbe); 12620 Muzeji in knjižnice (razen stavbe za
hrambo arhivskih gradiv), 12640 Stavbe za zdravstvo (veterinarske ambulante),
12650 Športne dvorane (fitnes centri) 113 Stanovanjske stavbe za posebne
namene, 1242 Garažne stavbe, 127 Druge nestanovanjske kmetijske stavbe,
12201 Stavbe javne uprave (razen sodišč, parlamenta, policijske postaje, stavb
občin); 12202 Stavbe bank, pošt, zavarovalnic; 12301 Trgovske stavbe; 12304
Stavbe za druge storitvene dejavnosti (razen avtopralnic); 12630 Stavbe za
izobraževanje in znanstveno raziskovalno delo; 12640 Stavbe za zdravstvo;
12650 Športne dvorane (fitnes, savna).
Pri vseh posegih je potrebno brez oblikovnih sprememb ohraniti izvorne
kvalitetne arhitekturne značilnosti vsaj glavne fasade stavbe (detajli, balkon… ).
Stavbno pohištvo v barvah kovin ni dovoljeno.
Streha naj se ohranja v obstoječem naklonu in tipu strehe. Dopustne so strehe z
naklonom (dvokapna ali štirikapna).

3.4.3.7 Pomožne stavbe - splošna merila
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124. člen
(splošna merila oblikovanja)
3.4.3.7.01 Značaj pomožne stavbe
(1) Pomožna stavba GE je prosto stoječa
stavba, ki naj bo po vlogi v prostoru GE,
oblikovanju in namenu podrejena glavni stavbi.
Med pomožne stavbe sodijo vse stavbe na GE,
ki niso glavne stavbe.
(2) Pomožno stavbo, ki poleg opredeljenih meril
GE in pomožne stavbe GE izpolnjuje tudi merila
nezahtevnega in enostavnega objekta, se lahko
gradi kot nezahtevni ali enostavni objekt v
skladu s predpisom, ki določa in razvršča
objekte glede na zahtevnost gradnje. Taka
stavba je lahko samostojna ali prislonjena k
stavbi. Dopustni tipi enostavnih in nezahtevnih
objektov so predpisani pri posameznem tipu GE
(GE v točki 2.2. in 2.3). Pomožno stavbo kot
enostaven ali nezahteven objekt je dopustno
postavljati tudi na območju KGV v sladu z
določili 64. ter 65. člena.
3.4.3.7.02 Namembnost pomožnih stavb
(3) Glede na glavno stavbo GE naj pomožna
stavba zagotavlja prostor vsem dopolnilnim
(spremljajočim) dejavnostim GE.
(4) Pomožno stavbo se kot enostaven ali
nezahteven objekt lahko gradi za več namenov
– vendar njena skupna površina ne sme
presegati predpisane površine za razvrstitev
med nezahteven ali enostaven objekt. Če
nezahteven objekt združuje površine za lastne
potrebe in kmetijstvo, se upošteva merilo
največje dopustne površine, višine in etažnosti
za pomožni kmetijsko-gozdarski objekt oziroma
objekt za rejo, če gre le za dejavnost kmetijstva.
Če je z združevanjem namenov v eni pomožni
stavbi preseženo merilo za nezahteven objekt,
se ta gradi kot manj zahteven ali zahteven
objekt. Vrsta in število dopustnih nezahtevnih in
enostavnih
objektov so
predpisani
pri
posameznem tipu GE (točka 2.2).
3.4.3.7.03 Oblikovanje (sestavine) pomožne
stavbe
(5) Pomožna stavba je lahko sestavljena iz
osnovnega in enega ali več sekundarnih
kubusov.
Osnovni kubus
(6) Širok je optimalno 10 m in največ 12,0 m;
najmanjše razmerje širine : dolžini stranic je 1:1;

Stran 143

največje pa 1:3; izjemi sta enoredni ali iztegnjen
kozolec, ki sta lahko tudi daljša. Visok je do
največ do E1+M v ravnini in največ E2+M v
nagnjenem terenu – kjer je višinska razlika
terena v prečni smeri stavbe najmanj 2,0 m,
Sekundarni kubusi
(7) Sekundarni kubusi pomožne stavbe so
dovoljeni le pri pomožnih stavbah, katerih
površina osnovnega kubusa je večja od 150,0
m². Med vzdolžno fasado in javnim prostorom jih
ni dopustno postavljati.
Oblikovanje strehe pomožne stavbe
(8) Streha osnovnega kubusa pomožne stavbe
naj ima praviloma enak naklon in barvo kritine
kot streha osnovnega kubusa glavne stavbe.
Strešni izzidki, čopi in frčade niso dovoljeni. V
izjemnih primerih, v primeru steklenjakov,
rastlinjakov oziroma zimskih vrtov ipd, je lahko
strešna kritina tudi brezbarvna, prosojna. Izjeme
so vrtne lope velikosti do 20,0 m2 - te imajo
lahko streho poljubne oblike. Pomožne stavbe
širine več kot 6,0 m imajo lahko le streho tipa
dvokapnica streha. Enokapna streha je
dopustna le na stavbah, širokih do 6,0 m, pri
čemer je naklon strešin od 35- 47 stopinj. Pri
obstoječih stavbah se naklon in oblika strehe
lahko ohranja.
(9) Na območju KGV naj oblikovanje sledi
merilom arhitekturnega oblikovanja avtohtonih
tipov iste vrste stavb v regiji. Po umestitvi v
prostoru (legi), velikosti in fasadnem oblikovanju
naj se podreja značilnostim prostora in ne
izstopa iz podobe kulturne krajine.
Oblikovanje fasade pomožne stavbe
(10) Izvedba vidnih konstrukcij in fasad naj bo v
naravnih barvah in strukturah, ki naj bodo
skladne z oblikovanjem in materiali glavne
stavbe, h kateri spadajo. Posamezne stene so
lahko tudi iz prosojnih materialov. Izjeme v
oblikovanju so lahko steklenjak, rastlinjak,
zimski ali bivalni (gostinski) vrt oziroma del
gostinskega lokala ipd, kjer so lahko vse
stranice/fasade iz prosojnih materialov.

(11) Glavni vhod v pomožno stavbo je
praviloma iz dvorišča.
3.4.3.7.04 Dopustne vrste objektov pomožnih
stavb po klasifikaciji vrst objektov
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(12) Vrste objektov so opredeljene v skladu s
predpisi o enotni klasifikaciji vrst objektov (CCSI).
(13) Dopustne vrste objektov pomožnih stavb
so: 12420 Garažne stavbe; 12510 Industrijske
stavbe, 23 Industrijski gradbeni kompleksi so
dopustni na GE z oznako tipa .ip. in .gs , 12520
Rezervoarji, silosi in skladišča; 12711 Stavbe za
rastlinsko predelavo; 12712 Stavbe za spravilo
pridelka; 12712 Stavbe za rejo živali; 12714
Druge nestanovanjske kmetijske stavbe. Glede
na dopustne dejavnosti na GE so glede na
klasifikacijo vrste objektov lahko tudi 11100
Enostanovanjske stavbe (razen vrstnih hiš),
12111 Hoteli in podobne stavbe za kratkotrajno
nastanitev (razen hotelov, motelov); 12112
Gostilne, restavracije in točilnice; 12120 Druge
gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev;
12301 Trgovske stavbe (razen nakupovalnih
centrov, trgovskih centrov, veleblagovnic,
pokritih tržnic); 12304 Stavbe za druge
storitvene dejavnosti; 12620 Muzeji in knjižnice
(razen stavb za hrambo arhivskih gradiv), 12650
Športne dvorane (fitnes, savna), 12203 Druge
upravne
in
pisarniške
stavbe
(razen
konferenčnih in kongresnih stavb); 12304
Stavbe za druge storitvene dejavnost, 12640
Stavbe za zdravstvo (ambulante), 12610 Stavbe
za kulturo in razvedrilo (glasbeni paviljoni ipd.),
12740 Druge nestanovanjske stavbe, ki niso
uvrščene drugje, 24 Drugi gradbeno inženirski
objekti.
3.5.0.0 Specifikacija EUP in podobmočij KGV
s posebnimi PIP
125. člen
(splošno)
Vsaka EUP ima v nadaljevanju povzete oziroma
določene naslednje elemente:
- naziv (identičen nazivu v grafičnem prikazu
izvedbenega dela) - z dvomestno črkovno
oznako naselja in zaporedno številko EUP v
naselju, določeno podrobno namensko rabo
in oznako predpisanega tipa GE,
- naziv predpisanega tipa GE,
- posebna merila in pogoje urejanja GE v
predmetni EUP z navedbo OPPN.
126. člen
(specifikacija EUP)

(priloga 1 k odloku)
3.6.0.0 Usmeritve za izdelavo OPPN
127. Člen
(usmeritve za OPPN)
(1) Usmeritve za izdelavo OPPN so priloga 2 k
odloku.
(2) OPPN se pripravijo za naslednja območja:
Brnica - OPPN 3-01: Pokopališče Brnica; Čeče OPPN 4-01: Prenova in revitalizacija zaselka
Goveji Potok, Gore - OPPN 6-02: Območje
počitniških hiš Pod Lazami, OPPN 6-04:
Območje počitniških hiš Pustov hrib, OPPN 605: Območje počitniških hiš Vrh na Gora;
Hrastnik - OPPN 7-01: Center varstva starejših
občanov; Plesko - OPPN 13-01: Sanacija
kamnoloma Retje – Plesko; Prapretno - OPPN
15-01: Sanacija odlagališča odpadnih produktov
TET -1. faza; OPPN 15-03: Odlagališče
odpadnih produktov TET Tri doline;Studence:
OPPN 16-01: Sanacija kamnoloma Boben
OPPN 16-02: Sanacija območja Ojstro; Unično:
OPPN 19-01: Spremembe in dopolnitve
ureditvenega načrta za odlagališče komunalnih
in industrijskih odpadkov Unično.
128. člen
(prostorski ukrepi)
(1) Za območje občine se v šestih mesecih po
uveljavitvi tega odloka pripravi program
opremljanja stavbnih zemljišč. Za območje
posameznega OPPN se lahko pripravi
samostojen program opremljanja.
4.0.0.0 Prehodne in končne določbe
129. člen
(veljavnost prostorskih aktov)
(1) Ob uveljavitvi tega odloka ostajajo v veljavi
naslednji prostorski akti občine:
- Odlok o lokacijskem načrtu PE 6/2 (del) –
Prestavitev železniške proge v območju TE
Trbovlje (UVZ, št. 24/88),
- Odlok o ureditvenem načrtu območja
Steklarne Hrastnik (UVZ, št. 3/05, 13/07),
- Odlok o lokacijskem načrtu za stanovanjsko
območje Spodnje Marno (UVZ, št. 25/07),
- Uredba o državnem prostorskem načrtu za
cesto G2-108 Hrastnik–Zidani Most in
deviacijo ceste G1-5 Rimske Toplice–Zidani
Most–Radeče (Ur. l. RS, št. 76/2012),
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- Uredba državnem prostorskem načrtu za
prenosni plinovod R25A/1 Trojane –
Hrastnik (Ur. l. RS, št. 46/13),
- Odlok
o
občinskem
podrobnem
prostorskem načrtu za prenovo centra Dol
pri Hrastniku (Ur. Vestnik Zasavja, št.
31/2008) – razen na območju s parcelno št.
774/3, 774/11, 779/26 in 779/27, vse k.o.
Dol pri Hrastniku,
- Odlok
o
občinskem
podrobnem
prostorskem načrtu »Resnica S5« (Ur.
Vestnik Zasavja, št. 4/2009),
- Odlok o zazidalnem načrtu industrijske cone
TKI Hrastnik (UVZ, št. 4/92, 9/95).
- Odlok o zazidalnem načrtu ZN 11
industrijske cone Podkraj (UL RS, št. 22/04)
- razen na območju s parc. št. 444/6, 444/8,
444/17 (del), 444/18 (del), , 442/40 (del),
442/39 (del), 444/11 (del), 444/13 (del),
444/12del, 444/9, 445/4del, 445/2del, 446/8,
446/7del, 446/12del, 446/5del, 446/6 (del),
446/9, 447/14 (del), 447/15 (del), 447/19,
447/20del, 447/18 (del), 447/16, 447/17,
442/17, 442/16, 442/18, 442/27, 442/28
(del), 442/26, 442/25 (del), 496/6 (del),
503/6 (del9, 441/23 (del), 441/26 (del),
441/25 (del), 496/6 (del), 441/24(del),
442/22(del), 442/10 (del), 442/23 (del). - vse
k.o. Podkraj, na katerem velja Uredba o
državnem prostorskem načrtu za cesto G2108 Hrastnik–Zidani Most in deviacijo ceste
G1-5 Rimske Toplice–Zidani Most–Radeče
(Ur. l. RS, št. 76/2012),
- Odlok o ureditvenem načrtu za odlagališče
komunalnih in industrijskih odpadkov
Unično (UVZ, št. 16/89, 8/07) – razen na
območju s parcelno št. 127/1, 127/2, 134/6,
*20/1, *20/2, *16, *17, *18, *19, 1219/14,
1219/13, 1219/12, 1223-del, 1222/5-del,
129/1-del in 134/4 – del, k.o. Marno,
- Odlok o zazidalnem načrtu za območje
centra v Hrastniku ob Bobnu (UVZ, št. 3/95,
8/08), - razen na območju s parcelnimi
številkami: *523, 1599del, 1601, 1602del,–
K.O. Dol pri Hrastniku, 1483/25 (del), 1063,
1506 (del), 1064, 1065, 1066/1, 1066/3,
1066/2, 1068/2, 1067, 1068/1del, 1507/1
(del), – k.o. Hrastnik-mesto,
- Odlok o ureditvenem načrtu za območje
Log – Novi Log (UVZ, št. 6/00, 10/02, 11/04,
21/05 in 11/09) – razen na območju s
parcelnimi številkami: 552/5 (del), 552/11
(del), 552/10, 552/1 (del), 552/2, 551/2,
549/1, 550/3, 550/2, 550/1, 40, 41, 39/8,
37/2, 535/1, 535/2, 536/2, 37/5, 37/6, 37/7
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(del), 536/3, 37/2, 37/3 (del), 38 (del), 39/7,
39/4 (del), 42/3, 42/4, 43/3 (del), 43/4 (del),
43/5, 540, 541, 543 (del), 544, 545, 546
(del), 536/1 (del), 548/2, 548/1 (del), 547
(del), 552/7, 552/8, 552/9, 552/6, 549/2,
549/3, 629/9, 629/10, 629/8 del – k.o.
Hrastnik-mesto, 528, 99/3 – vse k.o.
Studence,
- Odlok o ureditvenem načrtu C2 – C4
industrijska cona RRP Hrastnik in KOP
Hrastnik (UVZ, št. 8/88, 7/93, 11/06, 13/07)
– razen na območju s parcelnimi številkami:
225, 226, 227/1, 227/2, 1483/3 (del), 255
(del), 250/3, 250/2, 250/1, 249, 251/1,
1483/5, 1483/4 (del), 252, 251/3 (del),
250/5, 250/4 (del), 248 (del), 247 (del),
246/1 (del), 246/2 (del), 233/2, 232,231,
230, 229, 228; vse k.o. Hrastnik-mesto.
(2) Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo
veljati naslednji prostorski akti:
- Odlok o spremembah in dopolnitvah
prostorskih sestavin dolgoročnega plana
občine Hrastnik za obdobje 1986 – 2000
(UL RS, št. 78/98, 55/02),
- Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih
občine Hrastnik (UVZ, št. 18/87, 12/00,
8/01, 3/04, 17/04, 21/05, 24/06, 8/08),
- Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za
območje občine Hrastnik (Ur. list, št. 30/03,
Uradni vestnik Zasavja, št. 4/07,19/09),
- Odlok o PUP 5 za območje Dirmajerjev hrib
(UVZ, št. 12/03),
- Odlok o PUP 6 za območje bivšega Petrola
(UVZ,št. 12/03),
- Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za
območje urejanja Novi dom PUP3 (UVZ, št.
3/04),
- Odlok o zazidalnem načrtu Korbarjev hrib
(UVZ št. 11/95, 3/04, 24/06),
- Odlok o zazidalnem načrtu center naselja
Hrastnik (UVZ, št. 10/84, 11/09),
- Odlok
o
lokacijskem
načrtu
za
rekonstrukcijo Križišča ceste R1-221/1222
Hrastnik – Šmarjeta in R1-224/1230
Hrastnik – most čez Savo pri »Riklovem
mostu« v Hrastniku (Ur. l. RS, št. 36/02),
- Odlok o zazidalnem načrtu C2 Ojstro (UVZ,
št. 2/87,
- Odlok o ureditvenem načrtu Zadnje Laze
(UVZ, št. 12/86),
- Odlok o zazidalnem načrtu obrtna cona
Podkraj (UVZ, št. 15/91),
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- Odlok o zazidalnem načrtu ZN I5 za Savo –
I. faza za gradnjo ČN in kanalizacijskega
kolektorja (UVZ, št. 13/87, 34/08)
- Odlok
o
občinskem
podrobnem
prostorskem načrtu za ureditev parkirišča
na območju »bivše trgovine Emona« v
Hrastniku (Ur. Vestnik Zasavja, št.
13/2011),
- Odlok o ZN I5 Industrijske cone za Savo
(Ur. Vestnik Zasavja, št. 12/1992).
(3) V času priprave OPN je v teku postopek
priprave prostorskih izvedbenih aktov na
območju občine:
- Državni prostorski načrt za HE Renke, HE
Trbovlje in HE Suhadol na Srednji Savi.
130. člen
(dokončanje postopkov)
Vsi postopki za pridobitev gradbenega
dovoljenja, ki so se začeli pred uveljavitvijo tega
odloka, se nadaljujejo in končajo na podlagi
prostorskih aktov, ki so na obravnavanem
prostoru veljali pred uveljavitvijo le tega, razen v
primerih, da so določbe tega odloka za stranko
ugodnejše.
131. člen
(dopustna odstopanja za sanacijo stavb)
Za sanacijo stavb, ki so bile zgrajene pred
uveljavitvijo tega odloka in predstavljajo
nedovoljeno gradnjo in katerih oblikovanje ni
skladno z merili tega odloka, so dopustna
odstopanja v legi, širini in tlorisnem razmerju
stavbe, višini stavbe, arhitekturnih elementih,
oblikovanju elementov fasade, oblikovanju in
naklonu strehe, faktorjih izkoriščenosti, odmikih,
morfologiji ter velikosti gradbene parcele
(velikostnem redu). Pri slednjih je potrebno v
upravnem postopku pridobitve dovoljenja za
gradnjo posebej ugotoviti in utemeljiti, da objekt
izpolnjuje
bistvene
tehnične
zahteve,
odstopanja od določil pa ne povzročajo
funkcionalno prostorskih in okoljskih negativnih
vplivov.

132. člen
(veljavnost predpisov)
Predpisi oziroma zakonodaja navedena v tem
odloku se uporablja z vsemi spremembami in
dopolnitvami, ki stopijo v veljavo tudi po
sprejemu odloka. Prav tako se uporabljajo
predpisi, ki razveljavljajo oziroma nadomeščajo
predpise navedene v tem odloku.
133. člen
(varstvo enot kulturne dediščine)
Do uveljavitve varstvenih območij kulturne
dediščine se upoštevajo določbe odloka za
enote dediščine, ki so vključene v strokovne
zasnove varstva z varstvenimi režimi iz 46. in
47. člena odloka. Strokovne zasnove varstva
kulturne dediščine za območje Občine Hrastnik
(ZVKDS OE Celje, avgust 2009), se hranijo na
sedežu občine Hrastnik in Zavodu za varstvo
kulturne dediščine Slovenije OE Celje.
134. člen
(vpogled v akt in hramba)
OPN se hrani v arhivu občine Hrastnik in je v
času uradnih ur javnosti in uporabnikom na
vpogled v prostorih občinske uprave Občine
Hrastnik. V digitalni obliki je na vpogled na
spletnih straneh občine. Sprejeti akt je
posredovan Upravni enoti Hrastnik in ministrstvu
pristojnemu za prostor.
135. člen
(veljavnost odloka)
Ta odlok začne veljati 30. dan po objavi v
Uradnem vestniku Zasavja.
Številka: 3500-2/2006
v Hrastniku, dne 04. 02. 2016
Občina Hrastnik:
Miran Jerič, župan
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OPN Hrastnik, odlok, priloga 1:
specifikacija enot urejanja prostora (EUP) (126. člen)

naziv
tipa/podtipa GE
v EUP
pnrp

oznaka tipa GE
.(gradbene enote)

zaporedna številka

posebna merila in pogoji / OPPN

.

oznaka naselja

oznaka
EUP

Boben
BO01

od

A

BO02

od

A

BO03

od

A

GE domačije v
odprtem
prostoru
GE domačije v
odprtem
prostoru
GE domačije v
odprtem
prostoru

BO04

vo

A,
PC

GE domačije v
strnjenem
vaškem okolju

BO06

vo

A

GE domačije v
odprtem vaškem
okolju

BO07

vs

SK,
PC

BO08

od

A

BO09

od

A,
PC

BO10

BO11

vs

vs

SK,
PC

SK,
PC

GE domačije v
strnjenem
vaškem okolju

GE domačije v
odprtem
prostoru
GE domačije v
odprtem
prostoru

Glavna stavba naj se oblikuje po merilih hiše na podeželju. Na delu
območja, ki spada v razred majhne in preostale poplavne nevarnosti ter
majhne erozijske nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in
omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih,
ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja
(Ur. l. RS, št. 89/08). Po izvedenih omilitvenih ukrepih območje spada v
majhno in preostalo poplavno nevarnost. Za območje se upoštevajo merila
ohranjanja narave v tč. (23) oz. (24) iz 44. člena odloka.

Glavna stavba naj se oblikuje po merilih hiše na podeželju. Na delu
območja, ki spada v razred majhne, preostale in srednje poplavne
nevarnosti ter majhne in srednje erozijske nevarnosti, veljajo omejitve po
Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor
na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih
voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08). Po izvedenih omilitvenih ukrepih
območje spada v majhno, srednjo in preostalo poplavno nevarnost. Za
območje se upoštevajo merila ohranjanja narave v tč. (23) oz. (24) iz 44.
člena odloka.

Pomožna stavba GE je lahko vzpostavljena na nasprotni strani javne poti
(regionalne ceste).

GE domačije v
strnjenem
vaškem okolju

Glavna stavba naj se oblikuje po merilih hiše na podeželju. Orientacija
stavb ob vodotoku, potoku Boben naj bo skladna s smerjo potoka. Na delu
območja, ki spada v razred velike, srednje, majhne in preostale poplavne
nevarnosti ter majhne erozijske nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o
pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na
območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih
voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08). .Po izvedenih omilitvenih ukrepih
območje spada v majhno, srednjo in preostalo poplavno nevarnost. Za
območje se upoštevajo merila ohranjanja narave v tč. (23) oz. (24) iz 44.
člena odloka.

GE domačije v
strnjenem
vaškem okolju

Glavna stavba naj se oblikuje po merilih hiše na podeželju. Na delu
območja, ki spada v razred velike, srednje, majhne in preostale poplavne
nevarnosti ter majhne in srednje erozijske nevarnosti, veljajo omejitve po
Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor
na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih
voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08). Za območje se upoštevajo merila
ohranjanja narave v tč. (23) oz. (24) iz 44. člena odloka.
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BO12

vo

SK,
PC

GE domačije v
odprtem vaškem
okolju

(1) Pomožna stavba GE je lahko vzpostavljena tudi na nasprotni strani
javne poti (regionalne ceste). Na delu območja, ki spada v razred majhne
in preostale poplavne nevarnosti ter majhne erozijske nevarnosti, veljajo
omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in
posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi
povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08). Po
izvedenih omilitvenih ukrepih območje spada v majhno in preostalo
poplavno nevarnost.

BO13

vs

SK

GE domačije v
strnjenem
vaškem okolju

Glavna stavba se lahko oblikuje po merilih stavbe tipa hiše na podeželju.

BD02

od

A

BD04

od

A

BD05

od

A,
PC

BD06

od

A

BD07

od

A,
PC

BD08

od

A

Brdce

BD09

BD10

vs

vo

GE domačije v
odprtem
prostoru
GE domačije v
odprtem
prostoru
GE domačije v
odprtem
prostoru
GE domačije v
odprtem
prostoru
GE domačije v
odprtem
prostoru
GE domačije v
odprtem
prostoru

SK,
PC

GE domačije v
strnjenem
vaškem okolju

Glavna stavba naj se oblikuje po merilih hiše na podeželju. V EUP je več
objektov kulturne dediščine (EŠD 23956) Kozolec na domačiji Brdce 14,
(EŠD 23957) Kozolec na domačiji Brdce 13, (EŠD 23946) Kozolec na
domačiji Brce 17 (EŠD 12625) Kamnito stebrno znamenje, ki naj se
urejajo v skladu z merili varovane enote (46., 47. člen). Pri gradnjah v
neposredni bližini enot KD naj se zagotovi zadosten odmik za ohranitev
njenega prostorskega konteksta.

A

GE domačije v
odprtem
vaškem okolju

Na delu območja, ki spada v razred srednje, majhne in preostale
poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za
izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi
poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št.
89/08). Za območje se upoštevajo merila ohranjanja narave v tč. (23) oz.
(24) iz 44. člena odloka.

GE
modernistične
stanovanjske
hiše

Na delu območja, ki spada v razred majhne in preostale poplavne
nevarnosti ter majhne erozijske nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o
pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na
območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih
voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08). Po izvedenih omilitvenih ukrepih
območje spada v majhno in preostalo poplavno nevarnost. Na območjih
stavbnih zemljišč, ki segajo v varnostni pas DV gradnja in izvajanje
dejavnosti v skladu z določili Uredbe o elektromagnetnem sevanju v
naravnem in življenjskem okolju (UL RS, št. 70/96, 41/04) in Pravilnika o
pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v
območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij (UL RS, št. 101/10)
ni dopustna.
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infrastrukturneg
a objekta,
podtip : GE
vodohran

Obstoječa urbanistična zasnova domačije se lahko ohranja. Glavna stavba
naj se oblikuje po merilih hiše na podeželju.

PC

GE
javnega
prostora,
podtip : GE
avtobusnih
postajališč

Na delu območja, ki spada v razred majhne poplavne nevarnosti ter
majhne erozijske nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in
omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih,
ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja
(Ur. l. RS, št. 89/08). Po izvedenih omilitvenih ukrepih območje spada v
majhno in preostalo poplavno nevarnost.
Na delu območja, ki spada v razred majhne poplavne nevarnosti ter
majhne erozijske nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in
omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih,
ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja
(Ur. l. RS, št. 89/08). Po izvedenih omilitvenih ukrepih območje spada v
majhno in preostalo poplavno nevarnost.
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hiše

Glavni vhod v stavbo je možen tudi izven glavne fasade. Sekundarni
kubus glavne stavbe: na glavni fasadi je možna izgradnja balkona. Streha
glavne stavbe: tipa dvokapna streha - lahko tudi s čopi. Gradnja
stanovanjske stavbe na zemljišču s parc. št. 1115/2, k.o. Marno ni
dovoljena.
Na delu območja, ki spada v razred majhne, preostale in srednje poplavne
nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje
dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z
njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08).
Upoštevajo naj se določila36. člena odloka glede varstva voda.
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Glavna stavba naj se oblikuje po merilih hiše na podeželju. Osnovni kubus
glavne stavbe: visok do E2+M. Streha osnovnega kubusa glavne stavbe
ima lahko čope. Dovoljena postavitev pomožne stavbe v primarnem delu
GE oziroma do regulacijske črte.
OPPN 19-01:Spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta za odlagališče
komunalnih in industrijskih odpadkov Unično. Za območje se upoštevajo
merila ohranjanja narave v tč. (23) oz. (24) iz 44. člena odloka. Pri
načrtovanju ureditev je potrebno zagotoviti neoviran dostop do sosednjih
gozdnih zemljišč za potrebe gospodarjenja ter omogočiti prostore za
začasno skladiščenje lesa.
Velja Odlok o ureditvenem načrtu za odlagališče komunalnih in
industrijskih odpadkov Unično (Ur.vest. Zasavja, št. 16/89, 8/07). Na delu
območja, ki spada v razred majhne, preostale in srednje poplavne
nevarnosti ter majhne erozijske nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o
pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na
območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih
voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08). Po izvedenih omilitvenih ukrepih
območje spada v majhno, srednjo in preostalo poplavno nevarnost. Pri
načrtovanju ureditev je potrebno zagotoviti neoviran dostop do sosednjih
gozdnih zemljišč za potrebe gospodarjenja ter omogočiti prostore za
začasno skladiščenje lesa. OPPN 19-01: Spremembe in dopolnitve
ureditvenega načrta za odlagališče komunalnih in industrijskih odpadkov
Unično. Do sprejetja OPNN se na območju lahko uporabljajo merila 106.
Člena tega odloka.
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Ureditve po določilih GE tipa .ido so dopustne do sprejema OPPN 19-01;

Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 2. cono in
mejno območje med 2. in 3. cono) veljajo merila iz 43. člena odloka.
Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 3. cono) veljajo
merila iz 43. člena odloka.
Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin ( (za 2. cono in
mejno območje med 2. in 3. cono) veljajo merila iz 43. člena odloka.
Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 3. cono) veljajo
merila iz 43. člena odloka.
Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 3. cono) veljajo
merila iz 43. člena odloka.
Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 3. cono) veljajo
merila iz 43. člena odloka.
Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 3. cono) veljajo
merila iz 43. člena odloka.
Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 3. cono) veljajo
merila iz 43. člena odloka.
Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 3. cono) veljajo
merila iz 43. člena odloka.
Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 3. cono) veljajo
merila iz 43. člena odloka.
Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 3. cono) veljajo
merila iz 43. člena odloka.
Posegi na enoti kulturne dediščine (EŠD 23954) Domačija Brnica 57 naj
se izvajajo v skladu s 46. in 47. členom. Zaščiti in varuje se odnos med
posameznimi stavbami oz. ambientom, tipologija, odnos do odprtega
prostora, prepoznana lega in okoliška krajina. Za varstvo pridobivalnega
prostora mineralnih surovin (za 3. cono) veljajo merila iz 43. člena odloka.
Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 3. cono) veljajo
merila iz 43. člena odloka.
Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 3. cono) veljajo
merila iz 43. člena odloka.
Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 3. cono) veljajo
merila iz 43. člena odloka.

GE domačije v
odprtem
prostoru

Na delu območja, ki spada v razred majhne, preostale in srednje poplavne
nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje
dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z
njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08). Za
območje se upoštevajo merila ohranjanja narave v tč. (23) oz. (24) iz 44.
člena odloka. Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 3.
cono) veljajo merila iz 43. člena odloka.

BR19

gs

IG

GE
gospodarske
stavbe

Glavna stavba se lahko oblikuje po merilih gospodarske stavbe ali
modernistične javne stavbe. Število glavne in pomožnih stavb na GE je
omejeno z FZ, ki znaša največ 0.8. Na delu območja, ki spada v razred
majhne, preostale in srednje poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po
Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor
na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih
voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08). Za območje se upoštevajo merila
ohranjanja narave v tč. (23) oz. (24) iz 44. člena odloka. Za varstvo
pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 3. cono oz. 4. cono) veljajo
merila iz 43. člena odloka.
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Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 3. cono) veljajo
merila iz 43. člena odloka.
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OPPN-3-01: Pokopališče Brnica. Na nepozidanih stavbnih zemljiščih naj
se obstoječe stanje do sprejetja OPNN ohranja. V območju EUP so
evidentirane enote KD Domačiji Brnica 38 in 40 (EŠD 24262). Objekti
kulturne dediščine naj se urejajo v skladu z merili varovanih enot (46., 47.
člen). V sklopu predvidenega OPPN je potrebno ohranjati prostorski
kontekst, kvalitetne vedute ter vloge le te v prostoru, zato naj se pri gradnji
pokopališča zagotovi zadosten umik od dediščine. Za območje se
upoštevajo merila ohranjanja narave v tč. (23) oz. (24) iz 44. člena odloka.
Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 2. cono in
mejno območje med 2. in 3. cono ter za 3. cono) veljajo merila iz 43. člena
odloka. Na delu območja, ki spada v razred majhne in preostale poplavne
nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje
dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z
njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08).
Pridobivanje in raziskovanje mineralnih surovin – rjavega premoga ima
pred ureditvijo pokopališča prednost. V primeru, da se načrtuje oziroma
aktivira podzemni pridobivalni prostor rjavega premoga za raziskovanje in
pridobivanje rude, se s pripravo OPPN ne nadaljuje oziroma se preneha z
vsemi aktivnostmi za načrtovanje in gradnjo pokopališča.

Objekti kulturne dediščine (EŠD 23953) Hiša Brnica 36 in 40 ter (EŠD
23980) Gospodarsko poslopje na domačiji Brnica 14 v EUP naj se urejajo
v skladu z merili varovanih enot (46., 47. člen). Na delu območja, ki spada
v razred majhne in preostale poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po
Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor
na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih
voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08). Za varstvo pridobivalnega prostora
mineralnih surovin (za 3. cono) veljajo merila iz 43. člena odloka.
Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 3. cono) veljajo
merila iz 43. člena odloka.
Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 3. cono) veljajo
merila iz 43. člena odloka.

GE
modernistične
stanovanjske
hiše

Na delu območja, ki spada v razred majhne, preostale in srednje poplavne
nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje
dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z
njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08). Za
območje se upoštevajo merila ohranjanja narave v tč. (23) oz. (24) iz 44.
člena odloka. Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 3.
cono) veljajo merila iz 43. člena odloka.

tm

CU

GE trško mestne hiše

Na delu območja, ki spada v razred majhne, preostale in srednje poplavne
nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje
dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z
njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08). Za
območje se upoštevajo merila ohranjanja narave v tč. (23) oz. (24) iz 44.
člena odloka. Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 3.
cono) veljajo merila iz 43. člena odloka.
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GE
javnega
prostora,
podtip : GE
javnega
parkirišča

Na delu območja, ki spada v razred majhne, preostale in srednje poplavne
nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje
dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z
njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08). Za
varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 3. cono) veljajo
merila iz 43. člena odloka.
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GE zelenih
urbanih površin
in zelenega
sistema – druge
urejene zelene
površine

Na delu območja, ki spada v razred velike, majhne, preostale in srednje
poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za
izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi
poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št.
89/08). Za območje se upoštevajo merila ohranjanja narave v tč. (23) oz.
(24) iz 44. člena odloka. Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih
surovin (za 3. cono) veljajo merila iz 43. člena odloka.
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GE
modernistične
stanovanjske
hiše

Dopustna je vzpostavitev glavne stavbe tipa modernistična hiša ali hiša na
podeželju. Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 3.
cono) veljajo merila iz 43. člena odloka.
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Na delu območja, ki spada v razred preostale poplavne nevarnosti, veljajo
omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in
posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi
povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08). Za varstvo
pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 4. cono) veljajo merila iz
43. člena odloka.
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GE
javne stavbe,
podtip : GE
paviljonske
stavbe

Na delu območja, ki spada v razred preostale poplavne nevarnosti, veljajo
omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in
posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi
povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08). Za območje
se upoštevajo merila ohranjanja narave v tč. (23) oz. (24) iz 44. člena
odloka. Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 3. cono)
veljajo merila iz 43. člena odloka.
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Glavna stavba naj se oblikuje po merilih stavbe tipa trško mestne hiše ali
hiše na podeželju. Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin
(za 3. cono) veljajo merila iz 43. člena odloka. Na delu območja, ki spada
v razred majhne in preostale poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po
Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor
na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih
voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08).
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GE zelenih
urbanih površin
in zelenega
sistema – druge
urejene zelene
površine

Na delu območja, ki spada v razred majhne in preostale poplavne
nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje
dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z
njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08). Za
varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 3. cono) veljajo
merila iz 43. člena odloka.
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GE
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GE
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Na delu območja, ki spada v razred majhne in preostale poplavne
nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje
dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z
njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08).
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OPPN 3-01: Pokopališče Brnica;
Objekt kulturne dediščine Kapelica na domačiji Brnica 38 ( EŠD 260278)
naj se urejata v skladu z merili varovane enote (46., 47. člen). Pred
posegi na enoti kulturne dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene
pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
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OPPN 4-01: Prenova in revitalizacija zaselka Goveji Potok. Posegi na
objektih kulturne dediščine Kozolec na domačiji Čeče 72 (EŠD 23969),
Hlev na domačiji Čeče 71 (EŠD 23964), ki ležita v območju urejanja naj se
izvajajo v skladu z merili varovanih enot (46., 47. člen).
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Obstoječe pomožne stavbe (gospodarska poslopja), ki ležijo na nasprotni
strani javne poti naj se ohranjajo v sklopu pripadajočih (obstoječih) GE. Za
območje se upoštevajo merila ohranjanja narave v tč. (23) oz. (24) iz 44.
člena odloka.
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Na območju Domačije Čeče 88 (EŠD 23963) naj se ohranja prostorski
koncept - urbanistično tlorisna zasnova, arhitekturne značilnosti izvornih
stavb ter pojavnost (46., 47. člen). Na območju so dovoljena le
vzdrževalna dela, nadomestne gradnje in rekonstrukcije v skladu z merili
pristojne ZVKD.
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Objekta kulturne dediščine (EŠD 23971) Kozolec na domačiji Čeče 77 ter
(EŠD 23972) Kozolec na domačiji Čeče 78 (ESD 23971) v enoti naj se
urejata v skladu z merili varovane enote (46., 47. člen). Z zadostnim
odmikom od enot KD in prilagoditvijo posegov v okolici značilnostim
stavbe, naj se ohranja prostorski kontekst, pojavnost in pogled na enoti
KD.
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Glavna stavba naj se oblikuje po merilih stavbe tipa hiše na podeželju.
Dovoljena je vzpostavitev pomožne stavbe v primarnem delu GE in sicer
na GL glavne stavbe. Za območje se upoštevajo merila ohranjanja narave
v tč. (23) oz. (24) iz 44. člena odloka.

GE domačije v
strnjenem
vaškem okolju

Za območje se upoštevajo merila ohranjanja narave v tč. (23) oz. (24) iz
44. člena odloka.

Del območja spada v razred majhne in preostale poplavne nevarnosti ter
majhne erozijske nevarnosti. Po izvedenih omilitvenih ukrepih območje
spada v majhno in preostalo poplavno nevarnost. Veljajo omejitve po
Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor
na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih
voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08). Za območje se upoštevajo merila
ohranjanja narave v tč. (23) oz. (24) iz 44. člena odloka.

Glavna stavba naj se oblikuje po merilih stavbe tipa hiše na podeželju. V
primarnem delu GE je dovoljena vzpostavitev ene pomožne stavbe
(nadstrešnice) po merilih nezahtevnega ali enostavnega objekta po
Uredbi. Del območja spada v razred majhne in srednje poplavne
nevarnosti ter majhne erozijske nevarnosti. Po izvedenih omilitvenih
ukrepih območje spada v majhno in preostalo poplavno nevarnost. Veljajo
omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in
posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi
povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08). Za območje
se upoštevajo merila ohranjanja narave v tč. (23) oz. (24) iz 44. člena
odloka.
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Del območja spada v razred majhne in preostale poplavne nevarnosti ter
majhne erozijske nevarnosti. Po izvedenih omilitvenih ukrepih območje
spada v majhno in preostalo poplavno nevarnost. Veljajo omejitve po
Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor
na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih
voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08). Za območje se upoštevajo merila
ohranjanja narave v tč. (23) oz. (24) iz 44. člena odloka.

Za območje se upoštevajo merila ohranjanja narave v tč. (23) oz. (24) iz
44. člena odloka.
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V območju EUP se nahaja več enot kulturne dediščine (EŠD 23968),
Ramšakov hlev, (EŠD 23973) Ramšakov kozolec, (EŠD 23967) Kozolec
na domačiji Čeče 84, (EŠD 23966) Hram na domačiji Čeče 84 ter (EŠD
23965) Hlev na domačiji Čeče 84, ki naj se urejajo v skladu z merili
varovanih enot (46., 47. člen). Izvorna stavbna struktura naj ohranja
prvotni tradicionalni prostorski koncept - urbanistično tlorisno zasnovo ter
arhitekturne značilnosti izvornih stavb, zato naj v neposredni bližini enot
KD zagotovi zadosten odmik novogradenj od enot KD.
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OPPN 4-01: Prenova in revitalizacija zaselka Goveji Potok
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Glavna stavba naj se oblikuje po merilih stavbe tipa hiše na podeželju.
Osnovni kubus glavne stavbe: visoka do E2+M. Pomožna stavba na
zemljišču s par. št. 619/2 k.o. k.o. Boben ima lahko dim. 7,00 x 9,00 m.
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OPPN 4-01: Prenova in revitalizacija zaselka Goveji Potok;
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Obstoječa urbanistična zasnova domačije se lahko ohranja. Glavna stavba
naj se oblikuje po merilih stavbe tipa hiše na podeželju.
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Del območja spada v razred majhne in preostale poplavne nevarnosti ter
majhne erozijske nevarnosti. Po izvedenih omilitvenih ukrepih območje
spada v majhno in preostalo poplavno nevarnost. Veljajo omejitve po
Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor
na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih
voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08).
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Del območja spada v razred majhne poplavne nevarnosti ter majhne
erozijske nevarnosti. Po izvedenih omilitvenih ukrepih območje spada v
majhno poplavno nevarnost. Veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in
omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih,
ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja
(Ur. l. RS, št. 89/08).

Glavna stavba naj se oblikuje po merilih stavbe tipa hiše na podeželju.

Obstoječa dejavnost se lahko ohranja.
Obstoječa urbanistična zasnova domačije se lahko ohranja.
Glavna stavba naj se oblikuje po merilih stavbe tipa hiše na podeželju.
Osnovni kubus glavne stavbe: visoka do E2+M. Glavni vhod v stavb je
možen tudi izven glavne fasade.

Glavna stavba naj se oblikuje po merilih stavbe tipa hiše na podeželju.

Območje se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji
upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka.

Območje se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji
upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka.

Območje se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji
upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka.

Območje se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji
upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka.

Območje se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji
upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka.

Območje se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji
upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka.
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Območje se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji
upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka.

Območje se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji
upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka.

Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 3. cono) veljajo
merila iz 43. člena odloka.
Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 3. cono) veljajo
merila iz 43. člena odloka.

Območje se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji
upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka.
Območje se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji
upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka.
Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 3. cono) veljajo
merila iz 43. člena odloka.
Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 2. cono in
mejno območje med 2. in 3. cono) veljajo merila iz 43. člena odloka.
Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 2. cono) veljajo
merila iz 43. člena odloka.
Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 3. cono) veljajo
merila iz 43. člena odloka.
Del območja se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji
upoštevajo splošna merila iz 41. člena odloka.

vo

SK,
PC

GE domačije v
odprtem
vaškem okolju

Na delu območja, ki spada v razred majhne, preostale in srednje poplavne
nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje
dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z
njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08).
Območje se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji
upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka. Za varstvo pridobivalnega
prostora mineralnih surovin (za 3. cono) veljajo merila iz 43. člena odloka.
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Na delu območja, ki spada v razred majhne in preostale poplavne
nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje
dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z
njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08). Za
varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 3. oz. 4. cono)
veljajo merila iz 43. člena odloka.
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Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 3. cono) veljajo
merila iz 43. člena odloka.
Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 3. cono) veljajo
merila iz 43. člena odloka.
Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 3. cono) veljajo
merila iz 43. člena odloka.
Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 3. cono) veljajo
merila iz 43. člena odloka.
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Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 3. cono) veljajo
merila iz 43. člena odloka.
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Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 3. cono) veljajo
merila iz 43. člena odloka.

Na delu območja, ki spada v razred majhne in preostale poplavne
nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje
dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z
njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08). Za
varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 3. cono) veljajo
merila iz 43. člena odloka.
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DH31

Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 3. cono) veljajo
merila iz 43. člena odloka.
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Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 3. cono) veljajo
merila iz 43. člena odloka.

Glavna stavba naj se oblikuje po merilih stavbe tipa hiše na podeželju. Na
delu območja, ki spada v razred majhne in preostale poplavne nevarnosti,
veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in
posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi
povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08).Za varstvo
pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 3. cono) veljajo merila iz
43. člena odloka.
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Na delu območja, ki spada v razred majhne, preostale in srednje poplavne
nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje
dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z
njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08). Za
varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 3. cono) veljajo
merila iz 43. člena odloka.

Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 3. cono) veljajo
merila iz 43. člena odloka.
Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 3. cono) veljajo
merila iz 43. člena odloka.
Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 3. cono) veljajo
merila iz 43. člena odloka.
Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 3. oz. 4. cono)
veljajo merila iz 43. člena odloka.
Na območjih stavbnih zemljišč, ki segajo v varnostni pas DV gradnja in
izvajanje dejavnosti v skladu z določili Uredbe o elektromagnetnem
sevanju v naravnem in življenjskem okolju (UL RS, št. 70/96, 41/04) in
Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja
dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij (UL
RS, št. 101/10) ni dopustna. Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih
surovin (za 4. cono) veljajo merila iz 43. člena odloka.

Glavna stavba naj se oblikuje po merilih stavbe tipa hiše na podeželju.

Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 3. oz. 4. cono)
veljajo merila iz 43. člena odloka.
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Na območjih stavbnih zemljišč, ki segajo v varnostni pas DV gradnja in
izvajanje dejavnosti v skladu z določili Uredbe o elektromagnetnem
sevanju v naravnem in življenjskem okolju (UL RS, št. 70/96, 41/04) in
Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja
dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij (UL
RS, št. 101/10) ni dopustna. Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih
surovin (za 4. cono) veljajo merila iz 43. člena odloka.
Na parcelah 554/4 in 554/6, k.o.Marno gradnja glavne in pomožne stavbe
ni dopustna.
Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 4. cono) veljajo
merila iz 43. člena odloka.
Na delu območja, ki spada v razred majhne in preostale poplavne
nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje
dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z
njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08). Za
varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 4. cono) veljajo
merila iz 43. člena odloka.
Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 4. cono) veljajo
merila iz 43. člena odloka.

SK,
PC

GE domačije v
strnjenem
vaškem okolju

Glavna stavba naj se oblikuje po merilih stavbe tipa hiše na podeželju. Na
delu območja, ki spada v razred majhne, preostale in srednje poplavne
nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje
dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z
njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08). Za
varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 4. cono) veljajo
merila iz 43. člena odloka.

SS,
PC

GE
modernistične
stanovanjske
hiše

Na delu območja, ki spada v razred majhne in preostale poplavne
nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje
dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z
njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08). Za
varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 3. oz. 4. cono)
veljajo merila iz 43. člena odloka.

ZD

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

Na delu območja, ki spada v razred preostale poplavne nevarnosti, veljajo
omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in
posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi
povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08). Za varstvo
pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 4. cono) veljajo merila iz
43. člena odloka.
Glavna stavba naj se oblikuje po merilih stavbe tipa hiše na podeželju. Na
delu območja, ki spada v razred majhne, preostale in srednje poplavne
nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje
dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z
njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08). Za
varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 4. cono) veljajo
merila iz 43. člena odloka.

DH47

vs

SK,
PC

GE domačije v
strnjenem
vaškem okolju

DH48

ip

IP

GE industrijske
proizvodnje

DH49

gs

IP,
PC

GE
gospodarske
stavbe

DH52

od

A

GE domačije v
odprtem
prostoru

Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 4. cono) veljajo
merila iz 43. člena odloka.
Vzpostavitev novih GE oz. izdaja gradbenega dovoljenja za gradnjo na le
tej, je dopustna le na podlagi gradbenega dovoljenja za ureditev javnega
prostora in predvideno gospodarsko javno infrastrukturo. Ta se načrtuje po
predhodno izdelani strokovni podlagi za ureditev celote nepozidanega
prostora.
Osnovni kubus glavne stavbe: visoka do E2. Streha glavne stavbe je lahko
le tipa ravna streha. Gospodarska stavba v vlogi pomožne stavbe naj se
lahko umešča v prostor ter oblikuje v skladu z merili glavne stavbe. Glavni
vhod v glavno stavbo je možen tudi izven glavne fasade. Dopustna je
izgradnja sekundarnega kubusa v vlogi povezanega hodnika. Slednji naj
ne presega širine 7,00 m, z višino ene etaže (E1) in ravno streho. Na delu
območja, ki spada v razred majhne in preostale poplavne nevarnosti,
veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in
posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi
povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08). Za varstvo
pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 4. cono) veljajo merila iz
43. člena odloka.
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hm

SS,
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DH58
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SS,
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SS,
PC

DH59
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CU,
PC,
O

DH60

hm

SS,
PC

DH61

hm

SS,
PC

DH64

DH65

hm

zsr

GE domačije v
odprtem
prostoru
GE domačije v
odprtem
prostoru
GE
modernistične
stanovanjske
hiše

Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 4. cono) veljajo
merila iz 43. člena odloka.

GE
modernistične
stanovanjske
hiše

Vzpostavitev novih GE oz. izdaja gradbenega dovoljenja za gradnjo na le
tej, je dopustna le na podlagi gradbenega dovoljenja za ureditev javnega
prostora in predvideno gospodarsko javno infrastrukturo. Ta se načrtuje po
predhodno izdelani strokovni podlagi za ureditev celote nepozidanega
prostora.
Osnovni kubus glavne stavbe: največja širina 8,0 m + 5%, razmerje širine
proti dolžini v tlorisu 2: 3; visok do E2+M. Streha glavne stavbe naj bo
dvokapna streha z naklonom 45 stopinj. En sekundarni kubus glavne
stavbe je lahko umeščen s prilagoditvijo tudi na parcelni meji.

GE
modernistične
stanovanjske
hiše

Na delu območja, ki spada v razred majhne, preostale in srednje poplavne
nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje
dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z
njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08). Za
območje se upoštevajo merila ohranjanja narave v tč. (23) oz. (24) iz 44.
člena odloka. Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 4.
cono) veljajo merila iz 43. člena odloka.

GE trško mestne hiše

(1) Obstoječi objekti se lahko vzdržujejo v skladu z merili tipa GE .vs. Na
delu območja, ki spada v razred majhne, preostale in srednje poplavne
nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje
dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z
njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08). Za
območje se upoštevajo merila ohranjanja narave v tč. (23) oz. (24) iz 44.
člena odloka. Na območjih stavbnih zemljišč, ki segajo v varnostni pas DV
gradnja in izvajanje dejavnosti v skladu z določili Uredbe o
elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju (UL RS, št.
70/96, 41/04) in Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe
objektov ter opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu
elektroenergetskih omrežij (UL RS, št. 101/10) ni dopustna. Za varstvo
pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 4. cono) veljajo merila iz
43. člena odloka.

GE
modernistične
stanovanjske
hiše
GE
modernistične
stanovanjske
hiše

Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 4. cono) veljajo
merila iz 43. člena odloka.
Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 3. oz. 4. cono)
veljajo merila iz 43. člena odloka.

SS,
PC

GE
modernistične
stanovanjske
hiše

Na delu območja, ki spada v razred majhne in preostale poplavne
nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje
dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z
njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08).
Obstoječi nakloni streh se lahko ohranjajo. Za varstvo pridobivalnega
prostora mineralnih surovin (za 3. oz. 4. cono) veljajo merila iz 43. člena
odloka.

ZS

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

Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 3. cono) veljajo
merila iz 43. člena odloka.
Na delu območja, ki spada v razred majhne in preostale poplavne
nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje
dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z
njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08).
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Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za prenovo centra Dol
pri Hrastniku (Ur. Vestnik Zasavja, št. 31/2008);

DH67

pin

SS,
IG,
CU,
CD,
PC,
VC

GE varovanja
meril veljavnih
prostorsko
izvedbenih
načrtov

Posegi V EUP naj so v skladu merili varovanj enot - s sakralno funkcijo
enote KD Cerkev sv. Jakoba (EŠD 2945), Kapele Janeza Evangelista
(EŠD 27851) ter Župnišča (EŠD 277445). Posegi na enotah naj se izvajajo
v sladu s 46. in 47. členom. Ohranja naj se vloga in pomen spomenika
NOB (EDŠ 28349). Na delu območja, ki spada v razred preostale, srednje,
majhne in velike poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih
in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih,
ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja
(Ur. l. RS, št. 89/08).Za območje se upoštevajo merila ohranjanja narave v
tč. (23) oz. (24) iz 44. člena odloka. Za varstvo pridobivalnega prostora
mineralnih surovin (za 3. oz. 4. cono) veljajo merila iz 43. člena odloka.

ZK,
VC

GE zelenih
urbanih površin
in zelenega
sistema pokopališča

(1) Enota dediščine Grobišče borcev na pokopališču (EŠD 28352) naj se
zaščiti in varuje na avtentični lokaciji. Pred posegi v vplivnem območju
enote kulturne dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in
soglasje pristojne enote ZVKDS. (2) Na delu območja, ki spada v razred
majhne, preostale in srednje poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po
Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor
na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih
voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08). Za območje se upoštevajo merila
ohranjanja narave v tč. (23) oz. (24) iz 44. člena odloka. Za varstvo
pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 3. oz. 4. cono) veljajo
merila iz 43. člena odloka.

zdz

ZD,
VC

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

Na delu območja, ki spada v razred majhne in preostale poplavne
nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje
dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z
njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08). Za
varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 3. cono) veljajo
merila iz 43. člena odloka.

DH70

vs

SK,
PC

Glavna stavba naj se oblikuje po merilih stavbe tipa hiše na podeželju.
Osnovni kubus glavne stavbe je lahko visok do E2+M. Za varstvo
pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 3. cono) veljajo merila iz
43. člena odloka.

DH73
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SK,
PC

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

DH68

DH69

DH74

DH75

DH78

DH79

DH80

zpk

vo

vs

vs

pjo

jpa

SK

SK,
PC

SK

CD

PC

Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 3. cono) veljajo
merila iz 43. člena odloka.
Na delu območja, ki spada v razred majhne, preostale in srednje poplavne
nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje
dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z
njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08).

GE
domačije v
strnjenem
vaškem okolju

Glavna stavba naj se oblikuje po merilih stavbe tipa hiše na podeželju. Pri
nadomestnih gradnjah naj se ohranja obstoječ princip uvozov na GE.
Vhod v glavno stavbo se lahko organizira izven glavne fasade. Na delu
območja, ki spada v razred majhne in preostale poplavne nevarnosti,
veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in
posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi
povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08).

GE
domačije v
strnjenem
vaškem okolju

Obstoječa urbanistična zasnova domačije se lahko ohranja. Glavna stavba
naj se oblikuje po merilih stavbe tipa hiše na podeželju. Na delu območja,
ki spada v razred majhne in preostale poplavne nevarnosti, veljajo
omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in
posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi
povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08).Za območje
se upoštevajo merila ohranjanja narave v tč. (23) oz. (24) iz 44. člena
odloka.

GE
posebne javne
stavbe,
podtip : GE
obeležij,
spomenikov in
kapelic
GE
javnega
prostora,
podtip : GE
avtobusnih
postajališč

Na delu območja, ki spada v razred majhne in preostale poplavne
nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje
dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z
njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08). Za
varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 4. cono) veljajo
merila iz 43. člena odloka.
Na delu območja, ki spada v razred majhne in prestale poplavne
nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje
dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z
njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08).
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jpa

PC

GE
javnega
prostora,
podtip : GE
avtobusnih
postajališč

DH82

vs

SK,
PC

GE domačije v
strnjenem
vaškem okolju

Glavna stavba naj se oblikuje v skladu z merili stavbe tipa hiša na
podeželju ali trško mestna hiša. Na delu območja, ki spada v razred
majhne, preostale in srednje poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po
Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor
na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih
voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08).

DH83

CU,
jsm
PC

GE
javne stavbe,
podtip: GE
modernistične
javne stavbe

(1) Osnovni kubus glavne stavbe: visok največ do E3. Na delu območja, ki
spada v razred majhne, preostale in srednje poplavne nevarnosti, veljajo
omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in
posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi
povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08).

GE domačije v
strnjenem
vaškem okolju

Na zemljišču, ki je del območja kmetije - Dol pri Hrastniku 5, je dovoljena
nadomestna gradnja dveh stanovanjskih hiš le v primeru opustitve
kmetijske dejavnosti in rušitve obstoječega gospodarskega poslopja na
zemljišču; ob ohranitvi obstoječega gospodarskega poslopja se na
območju lahko vzpostavi le ena stanovanjska stavba. Glavna stavba naj
se oblikuje po merilih stavbe tipa hiše na podeželju. Glavni vhod v glavno
stavbo je možen tudi izven glavne fasade. En sekundarni kubus glavne
stavbe je lahko umeščen s prilagoditvijo tudi na parcelni meji. Na delu
območja, ki spada v razred majhne in preostale poplavne nevarnosti,
veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in
posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi
povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08).
Glavna stavba naj se oblikuje po merilih stavbe tipa hiše na podeželju.
Osnovni kubus glavne stavbe: visok do E2+M. En sekundarni kubus
glavne stavbe je lahko umeščen s prilagoditvijo tudi na parcelni meji. Na
delu območja, ki spada v razred majhne in preostale poplavne nevarnosti,
veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in
posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi
povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08).
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vs

SK,
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GE domačije v
strnjenem
vaškem okolju
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GE domačije v
odprtem
prostoru
GE
gospodarskega
poslopja
GE
gospodarskega
poslopja

vs

SK,
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vs
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GE domačije v
strnjenem
vaškem okolju

SS,
PC

GE domačije v
strnjenem
vaškem okolju

E

GE
infrastrukturneg
a objekta,
podtip : GE
komunikacijske
in energetske
infrastrukture

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

Obstoječa urbanistična zasnova domačije se lahko ohranja. Glavna stavba
naj se oblikuje po merilih stavbe tipa hiše na podeželju.
Za območje se upoštevajo merila ohranjanja narave v tč. (23) oz. (24) iz
44. člena odloka. Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin
(za 2. cono) veljajo merila iz 43. člena odloka.

Obstoječa urbanistična zasnova domačije se lahko ohranja. Glavna stavba
naj se oblikuje po merilih stavbe tipa hiše na podeželju. Za varstvo
pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 3. cono) veljajo merila iz
43. člena odloka.
Vzpostavitev novih GE oz. izdaja gradbenega dovoljenja za gradnjo na le
tej, je dopustna le na podlagi gradbenega dovoljenja za ureditev javnega
prostora in predvideno gospodarsko javno infrastrukturo. Ta se načrtuje po
predhodno izdelani strokovni podlagi za ureditev celote nepozidanega
prostora.
Glavna stavba naj se oblikuje po merilih stavbe tipa hiše na podeželju.
Osnovni kubus glavne stavbe: največja širina 8,0 m + 5%, razmerje
širine proti dolžini v tlorisu 2: 3; visoka do E1+M. En sekundarni kubus
glavne stavbe je lahko umeščen s prilagoditvijo tudi na parcelni meji. Za
varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 3. cono) veljajo
merila iz 43. člena odloka.
Za območje se upoštevajo merila ohranjanja narave v tč. (23) oz. (24) iz
44. člena odloka. Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin
(za 1. oz. 2. cono) veljajo merila iz 43. člena odloka.
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Na delu območja, ki spada v razred majhne in preostale poplavne
nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje
dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z
njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08). Za
varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 4. cono) veljajo
merila iz 43. člena odloka.
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Na delu območja, ki spada v razred majhne in preostale poplavne
nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje
dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z
njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08). Za
varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 4. cono) veljajo
merila iz 43. člena odloka.
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Dopustna je gradnja ene pomožne stavbe po merilih 124. člena odloka.
Skladiščenje v zunanjem prostoru za potrebe obstoječe dejavnosti je
dopustno.

Na območju je dopustna izvedba objekta športno rekreativne dejavnosti –
balinišča s pripadajočo pomožno stavbo.

Območje se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji
upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka.

Območje se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji
upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka.

Območje se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji
upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka.

Območje se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji
upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka.
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Območje se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji
upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka.

Območje se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji
upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka.

Območje se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji
upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka.
Območje se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji
upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka.

GE
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hiše

Enota se nahaja v vplivnem območju cerkve sv. Jurija, dovoljeni so posegi
ki ne degradirajo prostorskega konteksta sakralnega spomenika (46., 47.
člen). Območje se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji
upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka.

GE domačije
v odprtem
vaškem
okolju

(1) V EUP ležijo objekti KD Kozolec na domačiji Gore 41 (EDŠ 24003),
Hlev na domačiji Gore 41 (EDŠ 24002), Gospodarsko poslopje na
domačiji Gore 40 (EDŠ 24001), ki naj se urejajo v skladu z merili
varovanih enot (46. člen). Z zadostnim odmikom in prilagoditvijo posegov
v okolici značilnih stavb naj se ohranja prostorski kontekst, pojavnost in
pogled na gospodarska poslopja. Pred posegi na enotah kulturne
dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje
pristojne enote ZVKDS. Območje se nahaja na VVO, zato naj se pri
načrtovanju in gradnji upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka.
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Del območja se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji
upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka.
Enota KD Hram na domačiji Gore 34 (EDŠ 24005) je zaščitena v skladu
merili ZVKD (46., 47. člen). Z zadostnim odmikom in prilagoditvijo posegov
v okolici značilnostim stavbe, naj se ohranja prostorski kontekst, pojavnost
in pogled na gospodarsko poslopje.
Del območja se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji
upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka.
Del območja se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji
upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka.
Del območja se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji
upoštevajo splošne merila iz 47. člena odloka.Za območje se upoštevajo
merila ohranjanja narave v tč. (23) oz. (24) iz 44. člena odloka.
Del območja se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji
upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka.
Območje se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji
upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka.
Območje se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji
upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka.
Območje se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji
upoštevajo splošne merila iz 47. člena odloka.
Območje se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji
upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka.
Območje se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji
upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka. Za območje se upoštevajo
merila ohranjanja narave v tč. (23) oz. (24) iz 44. člena odloka.
Območje se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji
upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka.
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Območje se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji
upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka.
Območje se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji
upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka.
Območje se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji
upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka.
Območje se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji
upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka.
Območje se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji
upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka.
Območje se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji
upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka.
Območje se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji
upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka.

Za območje se upoštevajo merila ohranjanja narave v tč. (23) oz. (24) iz
44. člena odloka.
Za območje se upoštevajo merila ohranjanja narave v tč. (23) oz. (24) iz
44. člena odloka.

Območje se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji
upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka. Dodatni posegi na
površinah ZO KP Kopitnik in NV Kopitnik niso dovoljeni z izjemo tistih, ki
že imajo naravovarstveno soglasje in gradbeno dovoljenje.
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Za območje se upoštevajo merila ohranjanja narave v tč. (23) oz. (24) iz
44. člena odloka.
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Za območje se upoštevajo merila ohranjanja narave v tč. (23) oz. (24) iz
44. člena odloka.
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Dodatni posegi na površinah NV Kopitnik niso dovoljeni z izjemo tistih, ki
že imajo naravovarstveno soglasje in gradbeno dovoljenje.
Za območje se upoštevajo merila ohranjanja narave v tč. (23) oz. (24) iz
44. člena odloka.

Območje se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji
upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka.
Območje se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji
upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka.
Območje se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji
upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka.Za območje se upoštevajo
merila ohranjanja narave v tč. (23) oz. (24) iz 44. člena odloka.
Območje se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji
upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka.
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Območje se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji
upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka.

Območje se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji
upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka.
Del območja se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji
upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka.
Območje se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji
upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka.
OPPN 6-02: Območje počitniških hiš Pod Lazami;
Obstoječa stavbna struktura naj se v sklopu obstoječih GE do sprejetja
OPPN ureja v skladu z merili GE tipa.ph. Obstoječe športno igrišče naj se
vzdržuje. Območje se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in
gradnji upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka. Za območje se
upoštevajo merila ohranjanja narave v tč. (23) oz. (24) iz 44. člena odloka.
Pri načrtovanju ureditev je potrebno zagotoviti neoviran dostop do
sosednjih gozdnih zemljišč za potrebe gospodarjenja ter omogočiti
prostore za začasno skladiščenje lesa.
OPPN 6-04: Območje počitniških hiš Pustov hrib. Obstoječa stavbna
struktura naj se v sklopu obstoječih GE do sprejetja OPPN ureja v skladu
z merili GE tipa.ph. Del območja se nahaja na VVO, zato naj se pri
načrtovanju in gradnji upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka.
Pri načrtovanju ureditev je potrebno zagotoviti neoviran dostop do
sosednjih gozdnih zemljišč za potrebe gospodarjenja ter omogočiti
prostore za začasno skladiščenje lesa.
Glavna stavba se lahko oblikuje po merilih hiše na podeželju ali
paviljonske stavbe. Območje se nahaja na VVO, zato naj se pri
načrtovanju in gradnji upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka.
Glavna stavba se lahko oblikuje po merilih hiše na podeželju ali
paviljonske stavbe. Območje se nahaja na VVO, zato naj se pri
načrtovanju in gradnji upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka.
OPPN-6-05: Območje počitniških hiš Vrh na Gorah. Obstoječa stavbna
struktura naj se v sklopu obstoječih GE do sprejetja OPPN ureja v skladu
z merili GE tipa .ph. Za območje se upoštevajo merila ohranjanja narave v
tč. (23) oz. (24) iz 44. člena odloka. Pri načrtovanju ureditev je potrebno
zagotavljati neoviran dostop do sosednjih gozdnih zemljišč za potrebe
gospodarjenja ter omogočiti prostore za začasno skladiščenje lesa.
(1) Možni so posegi, ki so v skladu s sakralno funkcijo Cerkve sv. Jurija
(EDŠ 2947) ter vplivnim območjem, ki naj se varuje. Dovoljeni so posegi,
ki ne degradirajo prostorskega konteksta sakralnega spomenika. Pred
posegi na enotah kulturne dediščine je potrebno pridobiti kulturno
varstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Območje se nahaja
na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošne merila iz
41. člena odloka.

(1) Enota se nahaja v vplivnem območju cerkve sv. Jurija. Pred posegi v
vplivnem območju enote kulturne dediščine je potrebno pridobiti kulturno
varstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Območje se nahaja
na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošne merila iz
41. člena odloka.

Območje se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji
upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka.
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Enota se nahaja v vplivnem območju cerkve sv. Jurija, dovoljeni so posegi
ki ne degradirajo prostorskega konteksta sakralnega spomenika. Pred
posegi v vplivnem območju enote kulturne dediščine je potrebno pridobiti
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Območje se
nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošne
merila iz 41. člena odloka.
Območje se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji
upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka. Za območje se upoštevajo
merila ohranjanja narave v tč. (23) oz. (24) iz 44. člena odloka.

Območje se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji
upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka. Za območje se upoštevajo
merila ohranjanja narave v tč. (23) oz. (24) iz 44. člena odloka.
Za območje se upoštevajo merila ohranjanja narave v tč. (23) oz. (24) iz
44. člena odloka.

Območje se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji
upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka.
Del območja se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji
upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka.

Del območja se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji
upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka.
Del območja se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji
upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka.
Območje se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji
upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka.
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Območje se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji
upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka.
Območje se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji
upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka.
Območje se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji
upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka.
Območje se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji
upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka.
Območje se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji
upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka.
Območje se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji
upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka. Dodatni posegi na
površinah NV Kopitnik niso dovoljeni z izjemo tistih, ki že imajo
naravovarstveno soglasje in gradbeno dovoljenje.

Območje se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji
upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka.
Območje se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji
upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka.

Območje se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji
upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka.

Območje se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji
upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka.

Območje se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji
upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka.

Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 3. cono) veljajo
merila iz 43. člena odloka.
Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 3. cono) veljajo
merila iz 43. člena odloka.
Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 3. cono) veljajo
merila iz 43. člena odloka.
Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 3. cono) veljajo
merila iz 43. člena odloka.
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OPPN 7-01: Center varstva starejših občanov, Za varstvo pridobivalnega
prostora mineralnih surovin (za 2. cono in mejno območje med 2. in 3.
cono) veljajo merila iz 43. člena odloka.
Na območjih stavbnih zemljišč, ki segajo v varnostni pas DV gradnja in
izvajanje dejavnosti v skladu z določili Uredbe o elektromagnetnem
sevanju v naravnem in življenjskem okolju (UL RS, št. 70/96, 41/04) in
Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja
dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij (UL
RS, št. 101/10) ni dopustna.
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GE
podeželske
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Vila Grajska pot 3 (EŠD 27749) je zaščitna in se varuje na avtentični
lokaciji, v izvorni stavbni strukturi, urbanistično tlorisni zasnovi ter
arhitekturnih značilnostih. Enota naj se ureja v skladu z merili varovane
enote (46., 47. člen). Prav tako naj se ohranja vrtna ureditev. Obnovi naj
se kostanjev drevored.
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Dodatni posegi na površinah EPO Zasavsko hribovje niso dovoljeni z
izjemo tistih, ki že imajo naravovarstveno soglasje in gradbeno dovoljenje.

ZK

GE zelenih
urbanih
površin in
zelenega
sistema pokopališča

Pred posegi v vplivnem območju cerkve Matere božje v Dragi je potrebno
pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
Dovoljeni so posegi, ki ne degradirajo prostorskega konteksta sakralnega
spomenika. Za območje se upoštevajo merila ohranjanja narave v tč. (23)
oz. (24) iz 44. člena odloka.

GE
posebne
javne stavbe,
podtip : GE
cerkve

Cerkev Matere božje v Dragi (EDŠ 3014) naj se varuje v skladu z merili
ZVKD, prav tako vplivno območje le te (46., 47. člen).

GE hiše v
vrsti

Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 4. cono) veljajo
merila iz 43. člena odloka.

GE
središčnega
javnega
prostora,
podtip: GE
javnega
parkirišča

Enota KD Železniška kurilnica (EŠD 27476) je zaščitna in se varuje na
avtentični lokaciji, v izvorni stavbni strukturi. Železniška postaja (EŠD
27475) naj se varuje na avtentični lokaciji, v urbanistično tlorisni zasnovi
ter arhitekturnih značilnostih (46., 47. člen). Na območju naj se ohranja
avtobusno postajališče. Del območja spada v razred majhne, srednje,
preostale in velike poplavne nevarnosti ter majhne in srednje erozijske
nevarnosti. Po izvedenih omilitvenih ukrepih območje spada v majhno,
srednjo, veliko in preostalo poplavno nevarnost. Veljajo omejitve po
Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor
na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih
voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08). Za območje se upoštevajo merila
ohranjanja narave v tč. (23) oz. (24) iz 44. člena odloka.
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Območje se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji
upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka.
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Za območje se upoštevajo merila ohranjanja narave v tč. (23) oz. (24) iz
44. člena odloka.

GE
javne stavbe,
podtip : GE
modernističn
e javne
stavbe
GE
javne stavbe,
podtip : GE
javne stavbe
v gozdu

Za območje se upoštevajo merila ohranjanja narave v tč. (23) oz. (24) iz
44. člena odloka. Del območja spada v razred majhne, srednje, preostale
in velike poplavne nevarnosti ter majhne in srednje erozijske nevarnosti.
Veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in
posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi
povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08).

GE zelenih
urbanih
površin in
zelenega
sistema –
parki

Območje EUP leži v območju enote KD Vila Grajska pot 3 (EŠD 27749), ki
naj se ureja v skladu z merili varovane enote (46., 47. člen). Ker bi
gradbeni posegi na območju vile negativno posegli v prostorsko integriteto
ter na kvalitetne poglede na in iz območja vile, gradnja novih objektov ni
dopustna.

GE domačije
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vaškem
okolju
GE
modernističn
e
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hiše
GE
javne stavbe,
podtip : GE
modernističn
e javne
stavbe
GE trško mestne hiše

Glavna stavba se lahko oblikuje po merilih hiše na podeželju ali
paviljonske stavbe. Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin
(za 3. cono) veljajo merila iz 43. člena odloka.

Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 3. oz. 4. cono)
veljajo merila iz 43. člena odloka.

Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 4. cono) veljajo
merila iz 43. člena odloka.

Na GE naj se dejavnosti primerno (VVZ) vzdržujejo ustrezne zelene
površine, zunanja ureditev in oblikovanje stavbe naj bo oblikovno
usklajeno in prilagojeno vlogi GE. Za varstvo pridobivalnega prostora
mineralnih surovin (za 4. cono) veljajo merila iz 43. člena odloka.
Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 4. cono) veljajo
merila iz 43. člena odloka.

GE zelenih
urbanih
površin in
zelenega
sistema –
površine za
vrtičkarstvo

Del območja spada v razred srednje, majhne in preostale poplavne
nevarnosti ter majhne in srednje erozijske dejavnosti. Po izvedenih
omilitvenih ukrepih območje spada v majhno, srednjo in preostalo
poplavno nevarnost. Veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za
izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi
poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št.
89/08). Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 3. oz. 4.
cono) veljajo merila iz 43. člena odloka.

SS

GE
modernističn
e
stanovanjske
hiše

Nove GE se lahko opredelijo le v območju obstoječega javnega prostora
ceste oziroma morajo imeti zagotovljen priključek iz le te. Del območja
spada v razred srednje, majhne in preostale poplavne nevarnosti ter
majhne erozijske nevarnosti. Po izvedenih omilitvenih ukrepih območje
spada v majhno in preostalo poplavno nevarnost. Veljajo omejitve po
Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor
na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih
voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08). Za varstvo pridobivalnega prostora
mineralnih surovin (za 3. oz. 4. cono) veljajo merila iz 43. člena odloka.

PO

GE
javnega
prostora,
podtip : GE
avtobusnih
postajališč

Del območja spada v razred majhne in preostale poplavne nevarnosti. Po
izvedbi omilitvenih ukrepov se območje nahaja v razredu preostale
poplavne nevarnosti. Veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za
izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi
poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št.
89/08).

GE trško mestne hiše

Del območja spada v razred majhne, preostale in srednje poplavne
nevarnosti ter majhne erozijske nevarnosti. Po izvedenih omilitvenih
ukrepih območje spada v majhno in preostalo poplavno nevarnost. Veljajo
omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in
posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi
povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08). Za območje
se upoštevajo merila ohranjanja narave v tč. (23) oz. (24) iz 44. člena
odloka.

ZV

CU,
VC
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Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 3. cono) veljajo
merila iz 43. člena odloka.
Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 3. cono) veljajo
merila iz 43. člena odloka.
OPPN 7-01: Center varstva starejših občanov. Varujejo naj se razvojna
izhodišča ureditve celote oziroma do sprejetja OPPN naj se ohrani
obstoječe stanje na nepozidanih zemljiščih. Na stavbah zgrajenih s
pravnomočnimi dovoljeni so dopustne tudi rekonstrukcije. Na obstoječi
stavbni strukturi so dovoljena le vzdrževalna dela.
Za varstvo
pridobivalnega prostora mineralnih surovin (mejno območje med 2. in 3.
cono oz. za 3. cono) veljajo merila iz 43. člena odloka. Do sprejetja OPPN
je na že obstoječih območjih dopustno vrtičkarstvo - širitev vrtičkarstva ni
dopustna. Pri načrtovanju ureditev je potrebno zagotoviti neoviran dostop
do sosednjih gozdnih zemljišč za potrebe gospodarjenja ter omogočiti
prostore za začasno skladiščenje lesa.
OPPN 7-01: Center varstva starejših občanov. Varujejo naj se razvojna
izhodišča ureditve celote oziroma do sprejetja OPPN naj se ohrani
obstoječe stanje na nepozidanih zemljiščih. Na stavbah zgrajenih s
pravnomočnimi dovoljeni so dopustne tudi rekonstrukcije. Na obstoječi
stavbni strukturi so dovoljena le vzdrževalna dela. Za varstvo
pridobivalnega prostora mineralnih surovin (mejno območje med 2. in 3.
cono oz. za 3. cono) veljajo merila iz 43. člena odloka. Do sprejetja OPPN
je na že obstoječih območjih dopustno vrtičkarstvo - širitev vrtičkarstva ni
dopustna.
OPPN 7-01: Center varstva starejših občanov. Varujejo naj se razvojna
izhodišča ureditve celote oziroma do sprejetja OPPN naj se ohrani
obstoječe stanje na nepozidanih zemljiščih. Na stavbah zgrajenih s
pravnomočnimi dovoljeni so dopustne tudi rekonstrukcije. Na obstoječi
stavbni strukturi so dovoljena le vzdrževalna dela. Za varstvo
pridobivalnega prostora mineralnih surovin (mejno območje med 2. in 3.
cono oz. za 3. cono) veljajo merila iz 43. člena odloka. Do sprejetja OPPN
je na že obstoječih območjih dopustno vrtičkarstvo - širitev vrtičkarstva ni
dopustna. Pri načrtovanju ureditev je potrebno zagotoviti neoviran dostop
do sosednjih gozdnih zemljišč za potrebe gospodarjenja ter omogočiti
prostore za začasno skladiščenje lesa.
Za kmetijsko rabo zemljišč glede dopustnih dejavnosti, gradenj in objektov
se poleg meril tipa GE .zsr, lahko uporabljajo tudi merila .zvr iz 100. člena.
Del območja spada v razred srenje, majhne in preostale poplavne
nevarnosti in majhne erozijske nevarnosti. Po izvedenih omilitvenih
ukrepih območje spada v majhno, srednjo in preostalo poplavno
nevarnost. Veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje
dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z
njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08). Za
varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 4. cono) veljajo
merila iz 43. člena odloka.
Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 4. cono) veljajo
merila iz 43. člena odloka.

Za kmetijsko rabo zemljišč glede dopustnih dejavnost, gradenj in objektov
se poleg meril tipa GE .zdz, lahko uporabljajo tudi merila .zvr iz 100. člena.
Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 4. cono) veljajo
merila iz 43. člena odloka.

Povzročitelj hrupa oziroma upravljavec naprav, ki povzročajo hrup je
dolžan zagotoviti ukrepe za zmanjšanje emisije hrupa iz vira hrupa in
širjenja hrupa v okolje za zmanjšanje izpostavljenosti hrupu tako, da vplivi
hrupa v tej EUP ne bodo preseženi za območja z dopustno II. SVPH v
skladu z Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Ur. l. RS, št.
105/05, 34/08, 109/09 in 62/10). Ukrepe za prilagoditev uporabe in
obratovanja naprav mora izvesti najpozneje do 31. 12. 2020. Za varstvo
pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 3. oz. 4. cono) veljajo
merila iz 43. člena odloka.
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Obstoječi naklon streh na glavnih stavbah naj se v celotnem EUP ohranja.
Povzročitelj hrupa oziroma upravljavec naprav, ki povzročajo hrup je
dolžan zagotoviti ukrepe za zmanjšanje emisije hrupa iz vira hrupa in
širjenja hrupa v okolje za zmanjšanje izpostavljenosti hrupu tako, da vplivi
hrupa v tej EUP ne bodo preseženi za območja z dopustno II. SVPH v
skladu z Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Ur. l. RS, št.
105/05, 34/08, 109/09 in 62/10). Ukrepe za prilagoditev uporabe in
obratovanja naprav mora izvesti najpozneje do 31. 12. 2020. Za varstvo
pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 3. oz. 4. cono) veljajo
merila iz 43. člena odloka.
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Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 3. oz. 4. cono)
veljajo merila iz 43. člena odloka.

ZP,
PC,
VC

GE zelenih
urbanih
površin in
zelenega
sistema –
parki

Del območja spada v razred majhne, srednje, preostale in velike poplavne
nevarnosti ter majhne erozijske nevarnosti. Po izvedenih omilitvenih
ukrepih območje spada v majhno, srednjo, veliko in preostalo poplavno
nevarnost. Veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje
dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z
njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08). Za
varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 4. cono) veljajo
merila iz 43. člena odloka.

O

GE
infrastrukturn
ega objekta,
podtip: GE
vodnega
črpališča

Del območja spada v razred majhne in srednje poplavne nevarnosti ter
majhne erozijske nevarnosti. Po izvedenih omilitvenih ukrepih območje
spada v majhno, srednjo in preostalo poplavno nevarnost. Veljajo omejitve
po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v
prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije
celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08). Za varstvo pridobivalnega
prostora mineralnih surovin (za 4. cono) veljajo merila iz 43. člena odloka.

CU,
PC,
VC

GE
javne stavbe,
podtip : GE
klasične
javne stavbe

(1) Ohranja naj se obstoječa stavbna struktura glavne stavbe za potrebe
kvartarnih dejavnosti, ki v le tej lahko zaživijo. Dejavnosti primerno naj
uredijo tudi zunanje površine GE s tem da se osnovni prostorski koncept
zelenega sistema naj ohranja. Del območja spada v razred majhne,
preostale in srednje poplavne nevarnosti ter majhne erozijske nevarnosti.
Veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in
posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi
povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08). Za območje
se upoštevajo merila ohranjanja narave v tč. (23) oz. (24) iz 44. člena
odloka. Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 4. cono)
veljajo merila iz 43. člena odloka.
Glavna stavba se lahko oblikuje po merilih klasične javne stavbe ali trško
mestne hiše. Del območja spada v razred majhne, preostale in srednje
poplavne nevarnosti. Po izvedbi omilitvenih ukrepov se območje nahaja v
razredu preostale poplavne nevarnosti. Veljajo omejitve po Uredbi o
pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na
območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih
voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08).
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GE
javne stavbe,
podtip : GE
gasilnega
doma

HR59

tm

CU

GE trško mestne hiše

Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 3. oz. 4. cono)
veljajo merila iz 43. člena odloka.

CU,
PC

GE
javne stavbe,
podtip : GE
modernističn
e javne
stavbe

Del območja spada v razred preostale poplavne nevarnosti. Po izvedbi
omilitvenih ukrepov se območje nahaja v razredu preostale poplavne
nevarnosti. Veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje
dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z
njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08). Za
varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 4. cono) veljajo
merila iz 43. člena odloka.

GE
javne stavbe,
podtip : GE
klasične
javne stavbe

Glavne fasade nadomestnih stavb naj se locirajo na obstoječo gradbeno
linijo oziroma regulacijske črte. Upoštevajo se merila posegov oziroma
nadomestne stavbe na naselbinsko pomembnih izvornih stavbah (79.
člen). Del območja spada v razred majhne, preostale in srednje poplavne
nevarnosti. Po izvedbi omilitvenih ukrepov se območje nahaja v razredu
preostale poplavne nevarnosti. Veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in
omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih,
ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja
(Ur. l. RS, št. 89/08). Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih
surovin (za 4. cono) veljajo merila iz 43. člena odloka.

GE
gospodarske

Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 4. cono) veljajo
merila iz 43. člena odloka.
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GE domačije
v strnjenem
vaškem
okolju

Glavna stavba naj se oblikuje po merilih stavbe tipa hiše na podeželju.
Pomožne stavbe je dovoljeno graditi le kot enostavni ali nezahtevni
objekte. Za območje se upoštevajo merila ohranjanja narave v tč. (23) oz.
(24) iz 44. člena odloka. Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih
surovin (za 4. cono) veljajo merila iz 43. člena odloka.

SK

GE domačije
v odprtem
vaškem
okolju

Del območja spada v razred srednje, majhne in preostale poplavne
nevarnosti. Veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje
dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z
njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08).Za
območje se upoštevajo merila ohranjanja narave v tč. (23) oz. (24) iz 44.
člena odloka. Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 3.
oz. 4. cono) veljajo merila iz 43. člena odloka.

PC

GE
javnega
prostora,
podtip : GE
avtobusnih
postajališč

Del območja spada v razred srednje, majhne in preostale poplavne
nevarnosti. Po izvedbi omilitvenih ukrepov se območje nahaja v razredu
preostale poplavne nevarnosti. Veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in
omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih,
ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja
(Ur. l. RS, št. 89/08). Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih
surovin (za 4. cono) veljajo merila iz 43. člena odloka.

ZD,
PC,
VC

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

Obstoječa pomožne stavbe (garaže) se lahko le vzdržujejo. Del območja
spada v razred majhne, preostale in srednje poplavne nevarnosti. Po
izvedbi omilitvenih ukrepov se območje nahaja v razredu preostale in
srednje poplavne nevarnosti. Veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in
omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih,
ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja
(Ur. l. RS, št. 89/08). Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih
surovin (za 4. cono) veljajo merila iz 43. člena odloka.

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

V sklopu prezentacije obstoječega spomenika žrtvam z Grobnico (EŠD
241539) naj se uredi primerna hortikulturna in parkovna ureditev
(spominski park) s urbano opremo (razsvetljava, klopi, koši) ter
avtobusnim postajališčem. Enota naj se ureja v skladu z 46. in 47. členom.
Del območja spada v razred majhne, preostale in srednje poplavne
nevarnosti. Po izvedbi omilitvenih ukrepov se območje nahaja v razredu
preostale poplavne nevarnosti. Veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in
omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih,
ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja
(Ur. l. RS, št. 89/08). Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih
surovin (za 4. cono) veljajo merila iz 43. člena odloka.

SK

GE domačije
v strnjenem
vaškem
okolju

Glavna stavba naj se oblikuje po merilih stavbe tipa hiše na podeželju. Na
delu območja, ki spada v razred preostale poplavne nevarnosti, veljajo
omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in
posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi
povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08). Za varstvo
pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 4. cono) veljajo merila iz
43. člena odloka.

SK

GE domačije
v strnjenem
vaškem
okolju

Glavna stavba naj se oblikuje po merilih stavbe tipa hiše na podeželju.
Pomožne stavbe je dovoljeno graditi le kot enostavni ali nezahtevni
objekte. Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 4.
cono) veljajo merila iz 43. člena odloka.

GE domačije
v strnjenem
vaškem
okolju
GE
modernističn
e
stanovanjske
hiše

Glavna stavba naj se oblikuje po merilih stavbe tipa hiše na podeželju.
Pomožne stavbe je dovoljeno graditi le kot enostavni ali nezahtevni
objekte. Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 4.
cono) veljajo merila iz 43. člena odloka.
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GE domačije
v odprtem
vaškem
okolju

Dopustna je gradnja pomožne stavbe do bruto tlorisne površine 100m2.
Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 3. oz. 4. cono)
veljajo merila iz 43. člena odloka.
Glavna stavba naj se oblikuje po merilih stavbe tipa hiše na podeželju. Del
območja spada v razred majhne in preostale poplavne nevarnosti. Veljajo
omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in
posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi
povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08). Za varstvo
pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 4. cono) veljajo merila iz
43. člena odloka.
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GE trško mestne hiše

(1) Zaradi geomorfologije terena je ob umestitvi glavne stavbe na GL
možna umestitev dvorišča v primarnem delu GE tudi če ne zadošča
določilu o minimalni širini, vendar v minimalni širini 3,0 m. Del območja
spada v razred majhne, preostale in srednje poplavne nevarnosti. Po
izvedenih omilitvenih ukrepih območje spada v majhno poplavno
nevarnost. Veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje
dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z
njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08). Za
varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 4. cono) veljajo
merila iz 43. člena odloka.

CU,
PC,
VC

GE trško mestne hiše

Del območja spada v razred majhne, preostale in srednje poplavne
nevarnosti. Po izvedenih omilitvenih ukrepih območje spada v majhno,
srednjo in preostalo poplavno nevarnost. Veljajo omejitve po Uredbi o
pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na
območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih
voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08). Za varstvo pridobivalnega prostora
mineralnih surovin (za 4. cono) veljajo merila iz 43. člena odloka.

CU

GE
javne stavbe,
podtip : GE
klasične
javne stavbe

Del območja spada v razred majhne in preostale poplavne nevarnosti. Po
izvedenih omilitvenih ukrepih območje spada v majhno in preostalo
poplavno nevarnost. Veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za
izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi
poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št.
89/08).

CU,
VC

GE
javne stavbe,
podtip : GE
modernističn
e javne
stavbe

Del območja spada v razred majhne in preostale poplavne nevarnosti. Po
izvedenih omilitvenih ukrepih območje spada v majhno in preostalo
poplavno nevarnost. Veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za
izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi
poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št.
89/08).

E,
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GE
infrastrukturn
ega objekta,
podtip: GE
objekt
energetske
infrastrukture

Del območja spada v razred majhne, preostale in srednje poplavne
nevarnosti. Po izvedenih omilitvenih ukrepih območje spada v majhno in
preostalo poplavno nevarnost. Veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in
omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih,
ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja
(Ur. l. RS, št. 89/08).

CU

GE
javne stavbe,
podtip : GE
modernističn
e javne
stavbe

Del območja spada v razred majhne, preostale in srednje poplavne
nevarnosti ter majhne erozijske nevarnosti. Po izvedenih omilitvenih
ukrepih območje spada v majhno, srednjo in preostalo poplavno
nevarnost. Veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje
dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z
njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08).

GE varovanja
meril
veljavnih
prostorsko
izvedbenih
načrtov

Velja Odlok o zazidalnem načrtu industrijske cone TKI Hrastnik (UVZ, št.
4/92, 9/95);
Del območja spada v razred majhne, preostale srednje in velike poplavne
nevarnosti ter majhne in srednje erozijske nevarnosti. Po izvedenih
omilitvenih ukrepih območje spada v majhno, srednjo in preostalo
poplavno nevarnost. Območje spada prav tako v območje majhne in
srednje erozijske nevarnosti. Veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in
omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih,
ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja
(Ur. l. RS, št. 89/08).Na območju veljajo ukrepi varstva pred naravnimi in
drugimi nesrečami skladno z načrtom zaščite in reševanja ob nesreči z
nevarno snovjo.
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GE
gospodarske
stavbe

Vila de Seppi (EŠD 19354)- kulturni spomenik, je zaščiten in se varuje na
avtentični lokaciji ter v izvorni stavbni strukturi, urbanistično tlorisni zasnovi
ter arhitekturnih značilnostih. Pri rednem vzdrževanju in posegih v objekt
in njegovo vplivno območje se upošteva Odlok o razglasitvi Vile de Seppi,
Grajska pot 10 Hrastnik za kulturni spomenik lokalnega pomena (UV
Zasavja, št. 5/2006, 7/2006). Pred posegi na enoti kulturne dediščine je
potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote
ZVKDS.

HR82

gs

IG

GE
gospodarske
stavbe

Dopustna gradnja industrijskih stavb brez omejitev velikosti.
Obstoječe dejavnosti se lahko ohranjajo.

HR83

gs

IG,
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GE
gospodarske
stavbe

Dopustna gradnja industrijskih stavb brez omejitev velikosti.
Del območja spada v razred majhne, preostale in srednje poplavne
nevarnosti. Po izvedenih omilitvenih ukrepih območje spada v majhno in
srednjo poplavno nevarnost. Veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in
omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih,
ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja
(Ur. l. RS, št. 89/08).
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GE domačije
v odprtem
vaškem
okolju
GE zelenih
urbanih
površin in
zelenega
sistema –
druge urejene
zelene
površine
GE domačije
v odprtem
vaškem
okolju
GE
gospodarske
stavbe

Obstoječe stanje glede namembnosti stavbe in dejavnosti se lahko
ohranja.

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

Za območje se upoštevajo merila ohranjanja narave v tč. (23) oz. (24) iz
44. člena odloka. Na delu območja, ki spada v razred preostale poplavne
nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje
dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z
njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08). Po
izvedbi omilitvenih ukrepov se območje nahaja v razredu preostale
poplavne nevarnosti. Veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za
izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi
poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št.
89/08).Območje se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji
upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka.

GE
večstanovanj
ske stavbe

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

SS,
PC

GE
modernističn
e
stanovanjske
hiše

Obstoječ naklon streh na glavnih stavbah naj se v celotnem EUP ohranja.
Povzročitelj hrupa oziroma upravljavec naprav, ki povzročajo hrup je
dolžan zagotoviti ukrepe za zmanjšanje emisije hrupa iz vira hrupa in
širjenja hrupa v okolje za zmanjšanje izpostavljenosti hrupu tako, da vplivi
hrupa v tej EUP ne bodo preseženi za območja z dopustno II. SVPH v
skladu z Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Ur. l. RS, št.
105/05, 34/08, 109/09 in 62/10). Ukrepe za prilagoditev uporabe in
obratovanja naprav mora izvesti najpozneje do 31. 12. 2020. Za varstvo
pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 4. cono) veljajo merila iz
43. člena odloka.
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GE
javne stavbe,
podtip : GE
modernističn
e javne
stavbe

V celotni glavni stavbi je dopustno bivanje oziroma varovana stanovanja.
Višinski gabarit stavbe lahko sega do E4. Po izvedbi omilitvenih ukrepov
se območje nahaja v razredu majhne in preostale poplavne nevarnosti.
Območje spada prav tako v območje majhne erozijske nevarnosti. Veljajo
omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in
posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi
povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08). Za varstvo
pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 4. cono) veljajo merila iz
43. člena odloka.
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GE varovanja
meril
veljavnih
prostorsko
izvedbenih
načrtov

Velja Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu »Resnica S5«
(Ur. Vestnik Zasavja, št. 4/2009);
Mlakarjevo stanovanje - enota KD ( EŠD 19353) naj se varuje na
avtentični lokaciji v skladu s 46. in 47. členom. Za varstvo pridobivalnega
prostora mineralnih surovin (za 3. oz. 4. cono) veljajo merila iz 43. člena
odloka. OPPN Resnica S5

GE varovanja
meril
veljavnih
prostorsko
izvedbenih
načrtov

Velja Odlok o ureditvenem načrtu C2 – C4 industrijska cona RRP Hrastnik
in KOP Hrastnik (UVZ, št. 8/88, 7/93, 11/06, 13/07);
Jašek Hrastnik enota KD ( EŠD 28347) ter rudniški kompresor (EDŠ
81239 naj se varuje na avtentični lokaciji. Enoti naj se urejata v skladu s
46. in 47. členom. Del območja spada v razred srednje, majhne in
preostale poplavne nevarnosti. Po izvedbi omilitvenih ukrepov se območje
nahaja v razredu preostale poplavne nevarnosti. Veljajo omejitve po
Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor
na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih
voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08). Za varstvo pridobivalnega prostora
mineralnih surovin (za 4. cono) veljajo merila iz 43. člena odloka.
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Velja Odlok o ureditvenem načrtu za območje Log – Novi Log (UVZ, št.
6/00, 10/02, 11/04, 21/05 in 11/09);Posegi v EUP naj so v skladu merili
varovanj v EUP - s sakralno funkcijo enote KD Cerkve Kristusa Kralja
(EŠD 3013). Pred posegi v vplivnem območju enote kulturne dediščine je
potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote
ZVKDS. Del območja spada v razred majhne, preostale in srednje
poplavne nevarnosti ter majhne erozijske nevarnosti. Po izvedenih
omilitvenih ukrepih območje spada v majhno, srednjo in preostalo
poplavno nevarnost. Površina stadiona na Logu se za potrebe zaščite in
reševanja ureja tudi kot heliodrom. Veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in
omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih,
ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja
(Ur. l. RS, št. 89/08). Povzročitelj hrupa oziroma upravljavec naprav, ki
povzročajo hrup je dolžan zagotoviti ukrepe za zmanjšanje emisije hrupa
iz vira hrupa in širjenja hrupa v okolje za zmanjšanje izpostavljenosti hrupu
tako, da vplivi hrupa v tej EUP ne bodo preseženi za območja z dopustno
II. SVPH v skladu z Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju
(Ur. l. RS, št. 105/05, 34/08, 109/09 in 62/10). Ukrepe za prilagoditev
uporabe in obratovanja naprav mora izvesti najpozneje do 31. 12. 2020.
Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 4. cono) veljajo
merila iz 43. člena odloka.
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Del območja spada v razred srednje, majhne in preostale poplavne
nevarnosti. Po izvedenih omilitvenih ukrepih območje spada v majhno in
preostalo poplavno nevarnost. Veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in
omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih,
ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja
(Ur. l. RS, št. 89/08). Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih
surovin (za 4. cono) veljajo merila iz 43. člena odloka.
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Velja Odlok o zazidalnem načrtu za območje centra v Hrastniku ob Bobnu
(UVZ, št. 3/95, 8/08).
Na delu območja, ki spada v razred majhne, srednje, preostale in velike
poplavne nevarnosti ter mahne erozijske nevarnosti. Po izvedenih
omilitvenih ukrepih območje spada v majhno, srednjo, veliko in preostalo
poplavno nevarnost. Veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za
izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi
poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št.
89/08). Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 4. cono)
veljajo merila iz 43. člena odloka.
Del območja spada v razred srednje, majhne in preostale poplavne
nevarnosti in mahne erozijske nevarnosti. Po izvedenih omilitvenih
ukrepih območje spada v majhno in preostalo poplavno nevarnost.
Območje spada prav tako v območje majhne erozijske nevarnosti. Veljajo
omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in
posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi
povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08). Za varstvo
pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 3. oz. 4. cono) veljajo
merila iz 43. člena odloka.

GE
javne stavbe,
podtip : GE
paviljonske
javne stavbe

Figuralna skupina Izmena v rovu (EŠD 260279) je zaščiten in se varuje
na avtentični lokaciji in ureja v skladu z merili varovane enote (46., 47.
člen). Del območja spada v razred majhne in preostale poplavne
nevarnosti. Po izvedbi omilitvenih ukrepov se območje nahaja v razredu
preostale poplavne nevarnosti. Veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in
omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih,
ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja
(Ur. l. RS, št. 89/08). Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih
surovin (za 4. cono) veljajo merila iz 43. člena odloka.

GE
stanovanj v
bloku

Jama Ojstro enota KD ( EŠD 28348) naj se varuje na avtentični lokaciji in
ureja v skladu z merili varovane enote (46., 47. člen). Del območja spada v
razred srednje, majhne, preostale in srednje poplavne nevarnosti. Po
izvedbi omilitvenih ukrepov se območje nahaja v razredu preostale
poplavne nevarnosti. Veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za
izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi
poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št.
89/08). Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 4. cono)
veljajo merila iz 43. člena odloka.
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Glavna stavba se lahko oblikuje po merilih stavbe tipa hiše na podeželju
ali trško mestne hiše. Zaradi geomorfologije terena je ob umestitvi glavne
stavbe na GL možna umestitev dvorišča v sekundarnem delu GE tudi če
dvorišče ne zadošča določilu o minimalni širini. Del območja spada v
razred srednje, majhne in preostale poplavne nevarnosti. Po izvedbi
omilitvenih ukrepov se območje nahaja v razredu preostale poplavne
nevarnosti. Veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje
dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z
njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08). Za
varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 4. cono) veljajo
merila iz 43. člena odloka.

GE varovanje
pogojev
izvedbe
OPPN

OPPN 7-01: Center varstva starejših občanov. Območje je potrebno
ohranjati kot parkovni gozd. Evidentirane so številne ekološke in socialne
funkcije 1. stopnje. Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin
(za 2. oz. 3. cono) veljajo merila iz 43. člena odloka. Pri načrtovanju
ureditev je potrebno zagotoviti neoviran dostop do sosednjih gozdnih
zemljišč za potrebe gospodarjenja ter omogočiti prostore za začasno
skladiščenje lesa.

GE
infrastrukturn
ega objekta,
podtip: GE
čistilne
naprave
GE zelenih
urbanih
površin in
zelenega
sistema –
druge urejene
zelene
površine

GE domačije
v strnjenem
vaškem
okolju

Za območje se upoštevajo merila ohranjanja narave v tč. (23) oz. (24) iz
44. člena odloka.

Za območje se upoštevajo merila ohranjanja narave v tč. (23) oz. (24) iz
44. člena odloka.

Pri vseh posegih (novogradnja, rekonstrukcija, nadomestna gradnja..) naj
se ohranja obstoječi naklon strešin, tako tudi barva obstoječih kritin. V
območju urejanja leži enota KD Hiša Cesta Hermana Debelaka 15 (EDŠ
25153), ki naj se ureja v skladu z merili varovanja (46, 47. člen). Najmanjši
dopustnem odmik stavb s soglasjem mejaša od parcelne meje je 2,0 m.
Pred posegi na enoti kulturne dediščine je potrebno pridobiti
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Za območje
se upoštevajo merila ohranjanja narave v tč. (23) oz. (24) iz 44. člena
odloka.
Dopustna gradnja industrijskih stavb brez omejitev velikosti.
Obstoječe dejavnosti se lahko ohranja.
Na delu območja, ki spada v razred srednje, majhne in preostale poplavne
nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje
dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z
njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08).
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Najvišja višina glavne stavbe naj ne presega E2. Obstoječa dejavnost se
lahko ohranja. Del območja spada v razred majhne in preostale poplavne
nevarnosti. Po izvedbi omilitvenih ukrepov se območje nahaja v razredu
preostale poplavne nevarnosti. Veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in
omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih,
ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja
(Ur. l. RS, št. 89/08). Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih
surovin (za 3. oz. 4. cono) veljajo merila iz 43. člena odloka.
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Del območja spada v razred majhne, preostale in srednje poplavne
nevarnosti. Po izvedenih omilitvenih ukrepih območje spada v majhno in
preostalo poplavno nevarnost. Veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in
omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih,
ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja
(Ur. l. RS, št. 89/08). Za območje se upoštevajo merila ohranjanja narave
v tč. (23) oz. (24) iz 44. člena odloka. Za varstvo pridobivalnega prostora
mineralnih surovin (za 4. cono) veljajo merila iz 43. člena odloka.
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Najvišja višina glavne stavbe naj ne presega E2. Izven pritličja stavbe je
dovoljeno tudi bivanje. Del območja spada v razred majhne in preostale
poplavne nevarnosti. Po izvedenih omilitvenih ukrepih območje spada v
majhno in preostalo poplavno nevarnost. Veljajo omejitve po Uredbi o
pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na
območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih
voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08). Za varstvo pridobivalnega prostora
mineralnih surovin (za 3. cono) veljajo merila iz 43. člena odloka.

GE
javne stavbe,
podtip : GE
modernističn
e javne
stavbe

Obstoječe dejavnosti se lahko ohranjajo in razvijajo ter se zato lahko
obstoječa stavbna struktura za te dejavnosti tudi dozida. Del območja
spada v razred majhne, preostale in srednje poplavne nevarnosti ter
majhne erozijske nevarnosti. Po izvedenih omilitvenih ukrepih območje
spada v majhno in preostalo poplavno nevarnost. Veljajo omejitve po
Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor
na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih
voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08). Za varstvo pridobivalnega prostora
mineralnih surovin (za 4. cono) veljajo merila iz 43. člena odloka.

GE
gospodarske
stavbe

Del območja spada v razred majhne, preostale in srednje poplavne
nevarnosti. Po izvedenih omilitvenih ukrepih območje spada v majhno,
srednjo in preostalo poplavno nevarnost. Veljajo omejitve po Uredbi o
pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na
območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih
voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08). Za varstvo pridobivalnega prostora
mineralnih surovin (za 3. oz. 4. cono) veljajo merila iz 43. člena odloka.

GE domačije
v strnjenem
vaškem
okolju

Glavna stavba naj se oblikuje po merilih stavbe tipa hiše na podeželju. Del
območja spada v razred majhne, preostale in srednje poplavne nevarnosti
ter majhne erozijske nevarnosti. Po izvedenih omilitvenih ukrepih območje
spada v majhno, srednjo in preostalo poplavno nevarnost. Veljajo omejitve
po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v
prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije
celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08). Za varstvo pridobivalnega
prostora mineralnih surovin (za 3. cono) veljajo merila iz 43. člena odloka.
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prostorsko
izvedbenih
načrtov

GE domačije
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GE
modernističn
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Velja Odlok o ureditvenem načrtu območja Steklarne Hrastnik (UVZ, št.
3/05, 13/07);
Del območja spada v razred majhne, srednje, preostale in velike poplavne
nevarnosti ter majhne erozijske nevarnosti. Po izvedenih omilitvenih
ukrepih območje spada v majhno, srednjo, veliko in preostalo poplavno
nevarnost. Veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje
dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z
njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08). Za
območje se upoštevajo merila ohranjanja narave v tč. (23) oz. (24) iz 44.
člena odloka.
Pred posegi v vplivnem območju cerkve Matere božje v Dragi je potrebno
pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
Dovoljeni so posegi, ki ne degradirajo prostorskega konteksta sakralnega
spomenika.
Del območja spada v razred srednje, majhne in preostale poplavne
nevarnosti. Po izvedbi omilitvenih ukrepov se območje nahaja v razredu
preostale poplavne nevarnosti. Veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in
omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih,
ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja
(Ur. l. RS, št. 89/08). Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih
surovin (za 4. cono) veljajo merila iz 43. člena odloka.
Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 4. cono) veljajo
merila iz 43. člena odloka.

Del območja spada v razred srednje, majhne in preostale poplavne
nevarnosti. Po izvedbi omilitvenih ukrepov se območje nahaja v razredu
preostale poplavne nevarnosti. Veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in
omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih,
ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja
(Ur. l. RS, št. 89/08). Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih
surovin (za 4. cono) veljajo merila iz 43. člena odloka.
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GE trško mestne hiše

V pritličju obstoječega stanovanjskega bloka je dovoljena ohranitev
obstoječih dejavnosti oziroma vzpostavitev novih z enako in podobno
dejavnostjo. V sklopu dejavnosti vrtca je na območju dopustno vzpostaviti
tudi manjše igrišče. Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih
surovin (za 4. cono) veljajo merila iz 43. člena odloka.

GE
stanovanj v
bloku

De območja spada v razred majhne, preostale in srednje poplavne
nevarnosti. Po izvedbi omilitvenih ukrepov se območje nahaja v razredu
preostale poplavne nevarnosti. Veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in
omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih,
ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja
(Ur. l. RS, št. 89/08). Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih
surovin (za 4. cono) veljajo merila iz 43. člena odloka.

GE
javne stavbe,
podtip : GE
železniške
postaje

V območju urejanja leži enota KD Železniška postaja (EDŠ 241550), ki naj
se ureja v skladu z merili varovanja (46., 47. člen). Pred posegi na enoti
kulturne dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in
soglasje pristojne enote ZVKDS. Del območja spada v razred srednje in
preostale poplavne nevarnosti. Po izvedbi omilitvenih ukrepov se območje
nahaja v razredu preostale poplavne nevarnosti. Veljajo omejitve po
Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor
na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih
voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08).

GE
javne stavbe,
podtip : GE
modernističn
e javne
stavbe

Območje gasilskega doma se lahko ureja v skladu z merili GE tip .jgd.
Nadzidava obstoječih objektov ni dopustna, dozidave so dopustne do 20%
obstoječe tlorisne površine. Nakloni strešin naj se prilagajo naklonu
obstoječih objektov na Dirmarjevem hribu, prav tako tudi barva kritin. Del
območja spada v razred majhne, srednje, preostale in velike poplavne
nevarnosti in majhne erozijske nevarnosti. Po izvedenih omilitvenih
ukrepih območje spada v majhno, srednjo, veliko in preostalo poplavno
nevarnost. Veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje
dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z
njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08).

GE trško mestne hiše

Mogoča je ureditev parkirišč oziroma počivališča za kamione. Del območja
spada v razred srednje, majhne in preostale poplavne nevarnosti ter
majhne erozijske nevarnosti. Po izvedenih omilitvenih ukrepih območje
spada v majhno, srednjo, veliko in preostalo poplavno nevarnost. Veljajo
omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in
posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi
povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08).
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Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 4. cono) veljajo
merila iz 43. člena odloka.
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GE
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stavbe

Na območju dopustne proizvodne in servisne dejavnosti. Nakloni strešin
naj se prilagajo naklonu obstoječih objektov na Dirmarjevem hribu. V
območju urejanja leži enota KD Železniška kurilnica (EDŠ 27476), ki naj
se ureja v skladu z merili varovanja (45. člen). Pred posegi na enoti
kulturne dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in
soglasje pristojne enote ZVKDS. Za območje se upoštevajo merila
ohranjanja narave v tč. (23) oz. (24) iz 44. člena odloka.
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GE
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Za območje se upoštevajo merila ohranjanja narave v tč. (23) oz. (24) iz
44. člena odloka.
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Višinski gabarit stavb lahko sega do E3+M. Dopustne do dvostanovanjske
enote. Nakloni strešin naj se prilagajo naklonu obstoječih objektov na
Dirmarjevem hribu, prav tako tudi barva kritin. Najmanjši dopustnem odmik
stavb s soglasjem mejaša je 2,0 m. Za območje se upoštevajo merila
ohranjanja narave v tč. (23) oz. (24) iz 44. člena odloka.
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Obstoječa dejavnost se lahko ohranja. Za varstvo pridobivalnega prostora
mineralnih surovin (za 4. cono) veljajo merila iz 43. člena odloka..
Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 4. cono) veljajo
merila iz 43. člena odloka.

Št. 2

Uradni vestnik Zasavja

Stran 179

OPN Hrastnik, odlok, priloga 1:
specifikacija enot urejanja prostora (EUP) (126. člen)

HR133

vo

HR134

tm

SK,
PC,
PŽ
CU

HR135

ičn

O

GE domačije
v odprtem
vaškem
okolju
GE trško mestne hiše
GE
infrastrukturn
ega objekta,
podtip: GE
vodnega
črpališča

jsm

CU

GE
javne stavbe,
podtip : GE
modernističn
e javne
stavbe

vh

SS,
PC

GE
večstanovanj
ske stavbe

HR138

vs

SS,
PC

HR139

zdz

ZD,
PC

HR140

zs

ZS,
ZD,
PC

HR136

HR137

HR141

HR142

HR143

HR144

jsm

jsm

jpp

tm

GE domačije
v strnjenem
vaškem
okolju
GE zelenih
urbanih
površin in
zelenega
sistema –
druge urejene
zelene
površine
GE
zelenih
urbanih
površin in
zelenega
sistemapovršine za
oddih,
rekreacijo in
šport

Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 4. cono) veljajo
merila iz 43. člena odloka.
Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 4. cono) veljajo
merila iz 43. člena odloka.

Del območja spada v razred majhne in preostale poplavne nevarnosti. Po
izvedbi omilitvenih ukrepov se območje nahaja v razredu preostale
poplavne nevarnosti. Veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za
izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi
poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št.
89/08). Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 4. cono)
veljajo merila iz 43. člena odloka.
Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 3. oz. 4. cono)
veljajo merila iz 43. člena odloka. Na delu območja, ki spada v razred
preostale poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in
omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih,
ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja
(Ur. l. RS, št. 89/08).
Glavna stavba naj se oblikuje po merilih stavbe tipa hiše na podeželju. Za
varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 4. cono) veljajo
merila iz 43. člena odloka.

Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (mejno območje
med 2. in 3. cono oz. za 3. oz. 4. cono) veljajo merila iz 43. člena odloka.

Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (mejno območje
med 2. in 3. cono oz. za 3. oz. 4. cono) veljajo merila iz 43. člena odloka.
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GE
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podtip : GE
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Del območja spada v razred majhne, preostale in srednje poplavne
nevarnosti. Po izvedbi omilitvenih ukrepov se območje nahaja v razredu
preostale poplavne nevarnosti. Veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in
omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih,
ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja
(Ur. l. RS, št. 89/08). Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih
surovin (za 4. cono) veljajo merila iz 43. člena odloka.

CU,
PC

GE
javne stavbe,
podtip : GE
modernističn
e javne
stavbe

Del območja spada v razred majhne, preostale in srednje poplavne
nevarnosti. Po izvedbi omilitvenih ukrepov se območje nahaja v razredu
preostale poplavne nevarnosti. Veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in
omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih,
ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja
(Ur. l. RS, št. 89/08). Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih
surovin (za 4. cono) veljajo merila iz 43. člena odloka.
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GE
javnega
prostora,
podtip : GE
javnega
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Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 4. cono) veljajo
merila iz 43. člena odloka.

CU

GE trško mestne hiše

Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 4. cono) veljajo
merila iz 43. člena odloka. Na delu območja, ki spada v razred preostale
poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za
izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi
poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št.
89/08).
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Del območja spada v razred majhne in preostale poplavne nevarnosti. Po
izvedbi omilitvenih ukrepov se območje nahaja v razredu preostale
poplavne nevarnosti. Veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za
izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi
poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št.
89/08).

CU

GE
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klasične
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Del območja spada v razred majhne, preostale in srednje poplavne
nevarnosti in majhne erozijske nevarnosti. Po izvedenih omilitvenih
ukrepih območje spada v majhno in preostalo poplavno nevarnost. Veljajo
omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in
posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi
povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08). Za varstvo
pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 4. cono) veljajo merila iz
43. člena odloka.

Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 4. cono) veljajo
merila iz 43. člena odloka.

Za območje se upoštevajo merila ohranjanja narave v tč. (23) oz. (24) iz
44. člena odloka.
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Del območja spada v razred srednje, majhne in preostale poplavne
nevarnosti. Po izvedbi omilitvenih ukrepov se območje nahaja v razredu
preostale poplavne nevarnosti. Veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in
omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih,
ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja
(Ur. l. RS, št. 89/08). Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih
surovin (za 4. cono) veljajo merila iz 43. člena odloka.
OPP 15-03: Odlagališče odpadnih produktov TET Tri doline;
Pri načrtovanju ureditev je potrebno zagotoviti neoviran dostop do
sosednjih gozdnih zemljišč za potrebe gospodarjenja ter omogočiti
prostore za začasno skladiščenje lesa.
Na delu območja, ki spada v razred majhne in preostale poplavne
nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje
dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z
njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08).
Gradnja pomožne stavbe – garaže je dopustno graditi na GE tudi brez
gradnje glavne stavbe.

Dopustne so proizvodne in servisne dejavnosti. V primeru teh dejavnosti je
dopustno oblikovanje glavne ali pomožne stavbe v skladu z merili tipa
gospodarske stavbe.
Velja Uredba o državnem prostorskem načrtu za cesto G2-108 Hrastnik–
Zidani Most in deviacijo ceste G1-5 Rimske Toplice–Zidani Most–Radeče
(Ur. l. RS, št. 76/2012);
Del območja HR155c spada v razred velike, srednje, majhne in preostale
poplavne nevarnosti. Veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za
izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi
poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št.
89/08).
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Na delu območja, ki spada v razred preostale poplavne nevarnosti, veljajo
omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in
posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi
povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08).
Del območja spada v razred velike in srednje poplavne nevarnosti. Veljajo
omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in
posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi
povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08).
Del območja spada v razred velike in srednje poplavne nevarnosti. Veljajo
omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in
posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi
povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08).
Na delu območja, ki spada v razred majhne in preostale poplavne
nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje
dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z
njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08).
Del območja spada v razred srednje, majhne in preostale poplavne
nevarnosti. Veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje
dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z
njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08).
Del območja spada v razred velike, srednje in preostale poplavne
nevarnosti. Veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje
dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z
njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08).

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

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

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

Na delu območja, ki spada v razred srednje, majhne in preostale
poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za
izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi
poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št.
89/08).
Na obstoječi stavbni strukturi je dopustno le vzdrževanje in rušitev.
Na delu območja, ki spada v razred srednje, majhne in preostale poplavne
nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje
dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z
njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08).

Del območja spada v razred velike, srednje, majhne in preostale poplavne
nevarnosti. Veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje
dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z
njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08).
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Za območje se upoštevajo merila ohranjanja narave v tč. (23) oz. (24) iz
44. člena odloka.
Za območje se upoštevajo merila ohranjanja narave v tč. (23) oz. (24) iz
44. člena odloka.

Kozolec na domačiji Kal 10 (EŠD 26935) naj se varuje na avtentični
lokaciji v skladu z merili varovane enote (46., 47. člen). Z zadostnim
odmikom in prilagoditvijo posegov v okolici značilnostim stavbe, naj se
ohranja prostorski kontekst, pojavnost in pogled na enoto. Pri gradnjah v
neposredni bližini enote KD naj se zagotovi zadosten umik za ohranitev
njenega prostorskega konteksta.
Hram na domačiji Kal 14 (EŠD 26934) naj se varuje na avtentični lokaciji v
skladu z merili varovane enote (46., 47. člen).
Kozolec na domačiji Kal 15 (EŠD 26936) naj se varuje na avtentični
lokaciji v skladu z merili varovane enote (46., 47. člen).
Območje se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji
upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka.
Območje se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji
upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka.
Območje se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji
upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka.
Območje se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji
upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka.
Območje se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji
upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka.
Območje se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji
upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka.
Območje se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji
upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka.

Glavna stavba se lahko oblikuje po merilih hiše na podeželju ali
paviljonske stavbe.

Glavna stavba se lahko oblikuje po merilih hiše na podeželju ali
paviljonske stavbe.
En sekundarni kubus glavne stavbe je lahko umeščen s prilagoditvijo tudi
na parcelni meji. Vzpostavitev novih GE oziroma izdaja gradbenega
dovoljenja za gradnjo na le tej, je dopustna le na podlagi gradbenega
dovoljenja za ureditev javnega prostora in predvideno gospodarsko javno
infrastrukturo. Ta se načrtuje po predhodno izdelani strokovni podlagi za
ureditev celote nepozidanega prostora. Območje se nahaja na VVO, zato
naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošne merila iz 41. člena
odloka.
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Območje se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji
upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka.

BT

GE
javne stavbe,
podtip : GE
javne stavbe
v gozdu

Dopustna je le gradnja pomožne stavbe in infrastrukturnih ureditev za
potrebe smučišča. Območje se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju
in gradnji upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka.
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podtip : GE
javne stavbe
v gozdu
GE domačije
v odprtem
prostoru

Glavna stavba se lahko oblikuje po merilih paviljonske stavbe. Dopustna je
tudi izvedba infrastrukturnih ureditev za potrebe smučišča. Območje se
nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošne
merila iz 41. člena odloka.
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Območje se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji
upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka.

KA 30

ph

SP

GE
počitniške
hiše

Območje se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji
upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka.
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A

KO02

od

A
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od

Območje se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji
upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka.
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V območju urejanja leži enota KD Kozolec na domačiji Kovk 27 (EDŠ
26949), ki naj se ureja v skladu z merili varovanja (46. 47. člen). Območje
se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo
splošne merila iz 41. člena odloka.
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Območje se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji
upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka.
Območje se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji
upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka.
Glavna stavba se lahko oblikuje po merilih hiše na podeželju ali
paviljonske stavbe. Območje se nahaja na VVO, zato naj se pri
načrtovanju in gradnji upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka.

Območje se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji
upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka.

Območje se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji
upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka.

Območje se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji
upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka.
Območje se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji
upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka.

Območje se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji
upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka.
Dovoljena je postavitev dveh glavnih stavb. Območje se nahaja na VVO,
zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošne merila iz 41.
člena odloka.
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Območje se nahaja na VVO,, zato naj se pri načrtovanju in gradnji
upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka.
Območje se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji
upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka.
Območje se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji
upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka.
Območje se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji
upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka.
(1) V območju ležita enoti KD Hram na domačiji Kovk 16 (EDŠ 26952) ter
Hiša kovk 16 (EDŠ 26953), ki naj se urejata v skladu z merili varovane
enote (46. 47. člen). Z zadostnim odmikom in prilagoditvijo posegov v
okolici značilnostim stavbe, naj se ohranja prostorski kontekst, pojavnost
in pogled na domačijo. Območje se nahaja na VVO, zato naj se pri
načrtovanju in gradnji upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka.

vo

A,
PC

GE domačije
v odprtem
vaškem
okolju

vo

SK,
PC

GE domačije
v odprtem
vaškem
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Enota KD v območju urejanja Kozolec na domačiji Kovk 30 (EDŠ 26950)
naj se ureja v skladu z merili varovane enote (46., 47. člen). Pri gradnjah v
neposredni bližini enote KD naj se zagotovi zadosten umik za ohranitev
njenega prostorskega konteksta. Območje se nahaja na VVO, zato naj se
pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka.

vs

SK,
PC

GE domačije
v strnjenem
vaškem
okolju

Glavna stavba naj se oblikuje po merilih stavbe tipa hiše na podeželju.
Osnovni kubus glavne stavbe: visoka do E2+M. En sekundarni kubus
glavne stavbe je lahko umeščen s prilagoditvijo tudi na parcelni meji.
Vzpostavitev novih GE oziroma izdaja gradbenega dovoljenja za gradnjo
na le tej, je dopustna le na podlagi gradbenega dovoljenja za ureditev
javnega prostora in predvideno gospodarsko javno infrastrukturo. Ta se
načrtuje po predhodno izdelani strokovni podlagi za ureditev celote
nepozidanega prostora.
Območje se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji
upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka. V območju urejanja leži
enota KD – naselbinske dediščine (EŠD 269484). Pri morebitnih gradnjah
v bližini varovanega območja domačije naj se zagotovi zadosten odmik, da
se ohrani prostorski kontekst in vloga enote KD v širšem prostoru. Novi
objekti se umestijo ob cesti in v bližini ostalih obstoječih objektov, tako, da
se ohranja tradicionalen vzorec pozidave in kvalitetne vedute na domačijo
(46., 47. člen). Širitve gradnje v odprtem kmetijskem prostoru niso
dopustne.

vo

SK,
PC

GE domačije
v odprtem
vaškem
okolju

Ohranja naj se obstoječa urbanistična zasnova domačije. Območje, ki leži
v območju varovane enote KD (EDS 26948) Domačija Kovk 29 naj se
ureja v skladu z merili varovane enote 846, 47. člen). Območje se nahaja
na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošne merila iz
41. člena odloka.
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Glavna stavba se lahko oblikuje po merilih hiše na podeželju ali
paviljonske stavbe. Obstoječa dejavnost naj se ohranja. V sklopu
dejavnosti je na območju dovoljeno vzpostaviti tudi manjše športno igrišče.
Območje se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji
upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka.
Glavna stavba naj se oblikuje po merilih stavbe tipa hiše na podeželju.
Območje se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji
upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka.
Obstoječa stavbna struktura naj se ohranja. Območje se nahaja na VVO,
zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošne merila iz 41.
člena odloka.
Obstoječe pomožne stavbe ter silosi so vsebinsko sestavni del industrije
Steklarne Hrastnik.

Območje se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji
upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka.

Območje se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji
upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka.
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GE
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Območje se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji
upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka.
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Območje se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji
upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka.

GE domačije
v odprtem
prostoru

V območju EUP sta enoti KD Kozolec pri domačiji Krištandol 1 (EDS
26955) ter kozolec pri domačiji Krištandol 2 (EDS 26956). Z zadostnim
odmikom in prilagoditvijo posegov v okolici značilnostim stavb, naj se
ohranja prostorski kontekst, pojavnost in pogled na enoti KD (46., 47.
člen). Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 3. cono)
veljajo merila iz 43. člena odloka.

Območje se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji
upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka.

Območje se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji
upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka.

Območje se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji
upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka.
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Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 3. cono) veljajo
merila iz 43. člena odloka.
Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 3. cono) veljajo
merila iz 43. člena odloka.
Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 3. cono) veljajo
merila iz 43. člena odloka.
Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 3. cono) veljajo
merila iz 43. člena odloka.
Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 3. cono) veljajo
merila iz 43. člena odloka.
Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 3. cono) veljajo
merila iz 43. člena odloka.
Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 3. cono) veljajo
merila iz 43. člena odloka.
Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 3. cono) veljajo
merila iz 43. člena odloka.
Območje se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji
upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka.
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V območju leži več enot KD Klet na domačiji Krnice 27 (EDŠ 26963),
Kozolec na domačiji Krnice 27 (EDŠ 26962), Kozolec na domačiji Krnice
26 (EDŠ 26964), ki naj se varujejo v skladu z merili varovanih enot (46.,
47 člen). Za območje se upoštevajo merila ohranjanja narave v tč. (23) oz.
(24) iz 44. člena odloka.
Za območje se upoštevajo merila ohranjanja narave v tč. (23) oz. (24) iz
44. člena odloka.
V območju je več enot KD Vaško jedro Krnice (EŠD 26965), Kašča na
domačiji Krnice 18 (EŠD 26957), Kozolec na domačiji Krnice 19 (EDŠ
26960), Hiša Krnice 20 (EŠD 26961), Domačija Krnice 22 (EŠD 27380).
Enote naj se varujejo v skladu z merili enot (46., 47. člen). Zaščiti in varuje
se zgodovinski značaj jedra - prepoznana lega v prostoru, značilna
naselbinska zasnova, odnos med posameznimi stavbami in odprtim
prostorom, robove, veduto in okoliško krajino. Gradnja novih objektov naj
se načrtuje čim bližje obstoječim objektom in cesti. Za območje se
upoštevajo merila ohranjanja narave v tč. (23) oz. (24) iz 44. člena odloka.

Za območje se upoštevajo merila ohranjanja narave v tč. (23) oz. (24) iz
44. člena odloka.

Dodatni posegi na površinah EPO Zasavsko hribovje niso dovoljeni z
izjemo tistih, ki že imajo naravovarstveno soglasje in gradbeno dovoljenje.
Območje se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji
upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka.
Območje se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji
upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka.

Dodatni posegi na površinah EPO Zasavsko hribovje niso dovoljeni z
izjemo tistih, ki že imajo naravovarstveno soglasje in gradbeno dovoljenje.
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prostoru
GE domačije
v odprtem
prostoru
GE domačije
v odprtem
prostoru
GE domačije
v odprtem
prostoru
GE domačije
v odprtem
prostoru
GE domačije v
odprtem
prostoru
GE domačije v
odprtem
prostoru
GE domačije v
odprtem
prostoru
GE domačije v
odprtem
prostoru
GE domačije v
odprtem
prostoru
GE domačije v
odprtem
prostoru
GE domačije v
odprtem
prostoru
GE domačije v
odprtem
prostoru
GE domačije v
odprtem
prostoru

Za območje se upoštevajo merila ohranjanja narave v tč. (23) oz. (24) iz
44. člena odloka.
Za območje se upoštevajo merila ohranjanja narave v tč. (23) oz. (24) iz
44. člena odloka.
Za območje se upoštevajo merila ohranjanja narave v tč. (23) oz. (24) iz
44. člena odloka.
Območje se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji
upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka.
Območje se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji
upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka.

Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 3. cono) veljajo
merila iz 43. člena odloka.
Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 3. cono) veljajo
merila iz 43. člena odloka.
Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 3. cono) veljajo
merila iz 43. člena odloka.
Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 3. cono) veljajo
merila iz 43. člena odloka.
Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 3. cono) veljajo
merila iz 43. člena odloka.

Po predhodni odstranitvi ali prestavitvi pomožnih stavb je dopustna
gradnja dveh glavnih stavb. Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih
surovin (za 3. cono) veljajo merila iz 43. člena odloka.
Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 3. cono) veljajo
merila iz 43. člena odloka.
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MA10
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A

GE domačije v
odprtem
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vo

SK,
PC

GE domačije v
odprtem
vaškem okolju

MA12

od

A,
PC

GE domačije v
odprtem
prostoru

SK,
PC

GE domačije v
strnjenem
vaškem okolju

od

A

GE domačije v
odprtem
prostoru

MA15

jsm

CU,
PC

MA16

od

A,
PC

MA17

jgd

CU,
PC

MA18

od

A

MA19

pjo

CD

MA20

zsr

ZS

MA21

vs

SK,
PC

MA13

MA14

MA22

MA23

vs

tm

jpa

GE
javne stavbe,
podtip : GE
modernistične
javne stavbe
GE domačije v
odprtem
prostoru
GE
javne stavbe,
podtip : GE
gasilnega doma
GE domačije v
odprtem
prostoru
GE
posebne javne
stavbe,
podtip : GE
obeležij,
spomenikov in
kapelic
GE zelenih
urbanih površin
in zelenega
sistema –
površine za
oddih,
rekreacijo in
šport
GE domačije v
strnjenem
vaškem okolju

CU

GE
trško – mestne
hiše

PC

GE javnega
prostora,
podtip : GE
avtobusnih
postajališč

Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 3. cono) veljajo
merila iz 43. člena odloka.
V območju leži več enot KD Gospodarsko poslopje na domačiji Marno 22
(EDŠ 27039), Kašča na domačiji Marno 22 (EDŠ 27036), Kašča na
domačiji Marno 27 (EDŠ 27040), Kašča na domačiji Marno 28 (EDŠ
27037), Kozolec na domačiji Marno 21 (EDŠ 27041), Kozolec na domačiji
Marno 28 (EDŠ 27038), ki naj se varujejo v skladu z merili varovanih enot
(46., 47. člen). Ščiti in varuje se značaj domačije Marno 26 (EDŠ 27035)
ter zaselek Zgornje Marno ( EDŠ 27042) značilna naselbinska zasnova,
odnos med posameznimi stavbami in odprtim prostorom, robove, veduto in
okoliško krajino. Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin
(za 3. cono) veljajo merila iz 43. člena odloka.

Glavna stavba se lahko oblikuje po merilih stavbe tipa hiše na podeželju
ali trško mestne hiše. Osnovni kubus glavne stavbe: visoka do E2+M. En
sekundarni kubus glavne stavbe je lahko umeščen s prilagoditvijo tudi na
parcelni meji. Na območjih stavbnih zemljišč, ki segajo v varnostni pas DV
gradnja in izvajanje dejavnosti v skladu z določili Uredbe o
elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju (UL RS, št.
70/96, 41/04) in Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe
objektov ter opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu
elektroenergetskih omrežij (UL RS, št. 101/10) ni dopustna.
Na območjih stavbnih zemljišč, ki segajo v varnostni pas DV gradnja in
izvajanje dejavnosti v skladu z določili Uredbe o elektromagnetnem
sevanju v naravnem in življenjskem okolju (UL RS, št. 70/96, 41/04) in
Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja
dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij (UL
RS, št. 101/10) ni dopustna.

Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 4. cono) veljajo
merila iz 43. člena odloka.

Za območje se upoštevajo merila ohranjanja narave v tč. (23) oz. (24) iz
44. člena odloka. Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin
(za 4. cono) veljajo merila iz 43. člena odloka.

Dovoljena je vzpostavitev otroškega igrišča in vadbenega poligona za
potrebe dejavnosti gasilskega društva.

Glavna stavba se lahko oblikuje po merilih hiše na podeželju ali trškomestne hiše.
Na GE je dovoljena ohranitev obstoječe dejavnost – vrtnarije. Pomožne
stavbe: za potrebe vrtnarije je dovoljena vzpostavitev do največ 3
montažnih pomožnih stavb (rastlinjakov), ki naj v tlorisu ne presegajo 180
m2. Stavbe bo lahko v celoti grajene z prosojnimi materiali. Obstoječe
dejavnosti se lahko ohranjajo.
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Plesko

CU,
PC

CU,
PC
CU,
PC
SK

GE
trško – mestne
hiše
GE
trško – mestne
hiše
GE domačije v
strnjenem
vaškem okolju

Obstoječa stavba na zemljišču s par. št 816/7 k.o. Marno se lahko dozida
tako, da ustreza merilu trško – mestne hiše.
Obstoječe dejavnosti se lahko ohranjajo.
Glavna stavba naj se oblikuje po merilih stavbe tipa hiše na podeželju. Za
varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 4. cono) veljajo
merila iz 43. člena odloka.

GE domačije v
odprtem
vaškem okolju

V območju leži več enot KD Gospodarsko poslopje na domačiji Marno 22
(EDŠ 27039), Kašča na domačiji Marno 22 (EDŠ 27036), Kašča na
domačiji Marno 27 (EDŠ 27040), Kašča na domačiji Marno 28 (EDŠ
27037), Kozolec na domačiji Marno 21 (EDŠ 27041), Kozolec na domačiji
Marno 28 (EDŠ 27038), ki naj se varujejo v skladu z merili varovanih enot
(46., 47. člen). Ščiti in varuje se značaj domačije Marno 26 (EDŠ 27035)
ter zaselek Zgornje Marno ( EDŠ 27042) značilna naselbinska zasnova,
odnos med posameznimi stavbami in odprtim prostorom, robove, veduto in
okoliško krajino. Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin
(za 3. cono) veljajo merila iz 43. člena odloka.

SS,
ZD,
PC

GE varovanja
meril veljavnih
prostorsko
izvedbenih
načrtov

Velja Odlok o lokacijskem načrtu za stanovanjsko območje Spodnje Marno
(UVZ, št. 25/07);
Na delu območja, ki spada v razred majhne, preostale in srednje poplavne
nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje
dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z
njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08).Za
območje se upoštevajo merila ohranjanja narave v tč. (23) oz. (24) iz 44.
člena odloka. Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 4.
cono) veljajo merila iz 43. člena odloka.

O

GE
infrastrukturneg
a objekta,
podtip : GE
vodohran

O

GE
infrastrukturneg
a objekta,
podtip : GE
vodohran

SK,
PC
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A,
PC
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od

A

vo

SK,
PC

PL04

GE
javne stavbe,
podtip : GE
modernistične
javne stavbe

Potrebno je zagotoviti morfološko konsistentnost javnega prostora vzdolž
regionalne ceste. Stavbni kubusi naj zagotavljajo oblikovanje zunanjega in
notranjega javnega prostora v skladu z merili ene od avtohtonih principov
poselitve v območju regije. Izdaja gradbenega dovoljenja za gradnjo
posamezne stavbe na novo opredeljenih GE je dopustna le na podlagi
gradbenega dovoljenja za celotno ureditev javnega prostora, predvidene
gospodarske javne infrastrukture in priključnih mest v EUP. Dopustna je
gradnja pomožne stavbe po merilih odloka.

PL05

zsr

ZS

PL06

od

A

GE domačije v
odprtem
prostoru
GE domačije v
odprtem
prostoru
GE domačije v
odprtem
vaškem okolju
GE zelenih
urbanih površin
in zelenega
sistema –
površine za
oddih,
rekreacijo in
šport
GE domačije v
odprtem
prostoru

Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 3. cono) veljajo
merila iz 43. člena odloka.
V območju ležita enoti KD Kozolec na domačiji Plesko 8 (EDŠ 27057) ter
Kozolec na domačiji Plesko 9 (EDŠ 27058), ki naj se urejajta v skladu z
merili varovanih eno (46., 47. člen). Za varstvo pridobivalnega prostora
mineralnih surovin (za 3. cono) veljajo merila iz 43. člena odloka.
OPPN 13-01: Sanacija kamnoloma Plesko;
Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 3. cono) veljajo
merila iz 43. člena odloka. Pri načrtovanju ureditev je potrebno zagotavljati
neoviran dostop do sosednjih gozdnih zemljišč za potrebe gospodarjenja
ter omogočiti prostore za začasno skladiščenje lesa.
Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 3. cono) veljajo
merila iz 43. člena odloka.
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PL08

PL09

jsp

ivč

OPPN 13-01: Sanacija kamnoloma Plesko;
Stavba je lahko le pritlična. Vodoravna, brez izrazitih arhitekturnih
poudarkov. Razmerje širine in dolžine v tlorisu je 1:2 ali več. Za varstvo
pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 3. cono) veljajo merila iz
43. člena odloka. Pri načrtovanju ureditev je potrebno zagotoviti neoviran
dostop do sosednjih gozdnih zemljišč za potrebe gospodarjenja ter
omogočiti prostore za začasno skladiščenje lesa.
OPPN 13-01: Sanacija kamnoloma Plesko;
Pri načrtovanju ureditev je potrebno zagotoviti neoviran dostop do
sosednjih gozdnih zemljišč za potrebe gospodarjenja ter omogočiti
prostore za začasno skladiščenje lesa.

BT

GE
javne stavbe,
podtip : GE
paviljonske
javne stavbe

O

GE
infrastrukturneg
a objekta,
podtip : GE
vodohran

Glavna stavba se lahko oblikuje po merilih hiše na podeželju ali
paviljonske stavbe. Dovoljeni so objekti za kmetijsko proizvodnjo oziroma
za potrebe ribogojnice - vzreji rib ter s tem povezanim dejavnostim. V
glavni stavb so lahko vzpostavljene vsebine v zvezi z osnovno dejavnostjo
(društvo, prodaja…). Za območje se upoštevajo merila ohranjanja narave
v tč. (23) oz. (24) iz 44. člena odloka.

Podkraj
PO01

jsg

CD

GE
javne stavbe,
podtip : GE
javne stavbe v
gozdu

PO02

od

A

GE domačije v
odprtem
vaškem okolju

Za območje se upoštevajo merila ohranjanja narave v tč. (23) oz. (24) iz
44. člena odloka.

PO03

vo

GE domačije v
odprtem
vaškem okolju

Za območje se upoštevajo merila ohranjanja narave v tč. (23) oz. (24) iz
44. člena odloka.

PO04

vo

GE domačije v
odprtem
vaškem okolju

Za območje se upoštevajo merila ohranjanja narave v tč. (23) oz. (24) iz
44. člena odloka.

PO05

od

A

GE domačije v
odprtem
prostoru

Za območje se upoštevajo merila ohranjanja narave v tč. (23) oz. (24) iz
44. člena odloka.

PO06

od

A

GE domačije v
odprtem
prostoru

Za območje se upoštevajo merila ohranjanja narave v tč. (23) oz. (24) iz
44. člena odloka.

A,
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PC
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od
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GE domačije v
odprtem
prostoru
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od

A,
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GE domačije v
odprtem
prostoru
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od

A,
PC

GE domačije v
odprtem
prostoru

PO10

od

A

GE domačije v
odprtem
prostoru

PO11

od

A

PO12

od

A

PO13

od

A

GE domačije v
odprtem
prostoru
GE domačije v
odprtem
prostoru
GE domačije v
odprtem
prostoru

PO14

od

A

GE domačije v
odprtem
prostoru

PO15

od

A

GE domačije v
odprtem
prostoru

Za območje se upoštevajo merila ohranjanja narave v tč. (23) oz. (24) iz
44.
člena
odloka.

Za območje se upoštevajo merila ohranjanja narave v tč. (23) oz. (24) iz
44.
člena
odloka.

Za območje se upoštevajo merila ohranjanja narave v tč. (23) oz. (24) iz
44.
člena
odloka.

Za območje se upoštevajo merila ohranjanja narave v tč. (23) oz. (24) iz
44.
člena
odloka.
Za območje se upoštevajo merila ohranjanja narave v tč. (23) oz. (24) iz
44. člena odloka.
Za območje se upoštevajo merila ohranjanja narave v tč. (23) oz. (24) iz
44. člena odloka.
Za območje se upoštevajo merila ohranjanja narave v tč. (23) oz. (24) iz
44. člena odloka..
Na območjih stavbnih zemljišč, ki segajo v varnostni pas DV gradnja in
izvajanje dejavnosti v skladu z določili Uredbe o elektromagnetnem
sevanju v naravnem in življenjskem okolju (UL RS, št. 70/96, 41/04) in
Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja
dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij (UL
RS, št. 101/10) ni dopustna. Dodatni posegi na površinah EPO Zasavsko
hribovje niso dovoljeni z izjemo tistih, ki že imajo naravovarstveno soglasje
in gradbeno dovoljenje.
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GE domačije v
odprtem
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odprtem
prostoru
GE domačije v
odprtem
prostoru
GE domačije v
odprtem
prostoru
GE domačije v
odprtem
prostoru
GE domačije v
odprtem
vaškem okolju

Dodatni posegi na površinah EPO Zasavsko hribovje niso dovoljeni z
izjemo tistih, ki že imajo naravovarstveno soglasje in gradbeno dovoljenje.

Za območje se upoštevajo merila ohranjanja narave v tč. (23) oz. (24) iz
44. člena odloka.
Za območje se upoštevajo merila ohranjanja narave v tč. (23) oz. (24) iz
44. člena odloka.

Za območje se upoštevajo merila ohranjanja narave v tč. (23) oz. (24) iz
44. člena odloka.
Za območje se upoštevajo merila ohranjanja narave v tč. (23) oz. (24) iz
44. člena odloka.
Za območje se upoštevajo merila ohranjanja narave v tč. (23) oz. (24) iz
44. člena odloka.
Za območje se upoštevajo merila ohranjanja narave v tč. (23) oz. (24) iz
44. člena odloka.
Za območje se upoštevajo merila ohranjanja narave v tč. (23) oz. (24) iz
44. člena odloka.
Za območje se upoštevajo merila ohranjanja narave v tč. (23) oz. (24) iz
44. člena odloka.

Za območje se upoštevajo merila ohranjanja narave v tč. (23) oz. (24) iz
44. člena odloka.

Za območje se upoštevajo merila ohranjanja narave v tč. (23) oz. (24) iz
44. člena odloka.

Za območje se upoštevajo merila ohranjanja narave v tč. (23) oz. (24) iz
44. člena odloka.

Za območje se upoštevajo merila ohranjanja narave v tč. (23) oz. (24) iz
44. člena odloka.
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sistema – druge
urejene zelene
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V območju urejanja leži enota KD arheološko najdišče Rimskodobna
naselbina Ribnik (EŠD 8784). Gradnja novih objektov pred izvedbo
arheoloških raziskav ni dovoljena (46., 47 člen). Za potrebe obstoječe
osnovne dejavnosti se po izvedbi predhodnih arheoloških raziskav dopusti
postavitev 2 pomožnih stavb (enostavni objekti) po Uredbi. Ob osnovni
dejavnosti so dovoljene spremljajoče terciarne dejavnosti (trgovina…). Na
delu območja, ki spada v razred preostale poplavne nevarnosti, veljajo
omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in
posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi
povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08). Za
območje se upoštevajo merila ohranjanja narave v tč. (23) oz. (24) iz 44.
člena odloka. Po izvedbi omilitvenih ukrepov se območje nahaja v razredu
preostale poplavne nevarnosti. Veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in
omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih,
ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja
(Ur. l. RS, št. 89/08).
Velja Odlok o zazidalnem načrtu ZN 11 industrijske cone Podkraj (UL RS,
št. 22/04);
Posegi v EUP naj bodo v skladu merili varovanj v EUP – s sakralno
funkcijo enote KD cerkvijo sv Nikolaja (EŠD 2198) (46., 47. člen). V
območju urejanja leži tudi enota KD Gostilna Podkraj 67 (EDŠ 536). Del
območja spada v razred majhne, preostale, srednje in velike poplavne
nevarnosti in majhne erozijske nevarnosti. Po izvedenih omilitvenih
ukrepih območje spada v majhno, srednjo, veliko in preostalo poplavno
nevarnost. Veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje
dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z
njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08). Za
območje se upoštevajo merila ohranjanja narave v tč. (23) oz. (24) iz 44.
člena odloka. Povzročitelj hrupa oziroma upravljavec naprav, ki povzročajo
hrup je dolžan zagotoviti ukrepe za zmanjšanje emisije hrupa iz vira hrupa
in širjenja hrupa v okolje za zmanjšanje izpostavljenosti hrupu tako, da
vplivi hrupa v tej EUP ne bodo preseženi za območja z dopustno II. SVPH
v skladu z Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Ur. l. RS,
št. 105/05, 34/08, 109/09 in 62/10). Ukrepe za prilagoditev uporabe in
obratovanja naprav mora izvesti najpozneje do 31. 12. 2020.

Za območje se upoštevajo merila ohranjanja narave v tč. (23) oz. (24) iz
44. člena odloka.

Za območje se upoštevajo merila ohranjanja narave v tč. (23) oz. (24) iz
44. člena odloka.
Za območje se upoštevajo merila ohranjanja narave v tč. (23) oz. (24) iz
44. člena odloka.
Glavne stavbe so lahko namenjene dvema gospodinjstvoma (dve
stanovanjski enoti). Pomožni stavbe je dovoljeno graditi le kot enostavni ali
nezahtevni objekt po Uredbi. Del območja spada v razred majhne in
preostale poplavne nevarnosti ter majhne erozijske nevarnosti. Po
izvedenih omilitvenih ukrepih območje spada v majhno in preostalo
poplavno nevarnost. Veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za
izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi
poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št.
89/08). Za območje se upoštevajo merila ohranjanja narave v tč. (23) oz.
(24) iz 44. člena odloka.
Za območje se upoštevajo merila ohranjanja narave v tč. (23) oz. (24) iz
44. člena odloka.
Za območje se upoštevajo merila ohranjanja narave v tč. (23) oz. (24) iz
44. člena odloka.

Za območje se upoštevajo merila ohranjanja narave v tč. (23) oz. (24) iz
44. člena odloka.
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GE domačije v
odprtem prostoru

Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 3. cono)
veljajo merila iz 43. člena odloka.

GE
gospodarskega
poslopja
GE domačije v
strnjenem vaškem
okolju
GE domačije v
odprtem vaškem
okolju

Obstoječa stavbna struktura naj se ohranja v obstoječih tlorisnih in
višinskih gabaritih. Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin
(za 3. cono) veljajo merila iz 43. člena odloka.

A
A,
PC
A

GE domačije v
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GE
industrijske
proizvodnje
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Za območje se upoštevajo merila ohranjanja narave v tč. (23) oz. (24) iz
44. člena odloka.

Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 3. cono)
veljajo merila iz 43. člena odloka.
Glavna stavba naj se oblikuje po merilih stavbe tipa hiše na podeželju.
Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 4. cono)
veljajo merila iz 43. člena odloka.

GE domačije v
odprtem prostoru

Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 4. cono)
veljajo merila iz 43. člena odloka.

GE domačije v
odprtem prostoru

Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 4. cono)
veljajo merila iz 43. člena odloka.
V sklopu EUP se lahko vzpostavijo tudi igrišča za šport in rekreacijo
(tenis) s pripadajočo pomožno stavbno kot enostavni oziroma
nezahtevni objekt po Uredbi. Za varstvo pridobivalnega prostora
mineralnih surovin (za 3. cono) veljajo merila iz 43. člena odloka. Pri
načrtovanju ureditev je potrebno zagotoviti neoviran dostop do sosednjih
gozdnih zemljišč za potrebe gospodarjenja ter omogočiti prostore za
začasno skladiščenje lesa.
OPPN 15-01: Sanacija odlagališča odpadnih produktov TET –1. faza; Za
varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 3. cono) veljajo
merila iz 43. člena odloka. Izvajajo se aktivnosti monitoringa skladno z
okoljskimi predpisi.
OPPN 15-01: Sanacija odlagališča odpadnih produktov TET –1. faza; Za
varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 3. cono) veljajo
merila iz 43. člena odloka. Izvajajo se aktivnosti monitoringa skladno z
okoljskimi predpisi.
Dopustno le odlaganje odpadnih produktov proizvodnje električne
energije termoelektrarne, v skladu z okoljevarstvenim dovoljenjem. Na
saniranem delu odlagališča se površine lahko urejajo za potrebe
kmetijstva in gozdarstva. Izvajajo se aktivnosti monitoringa skladno z
okoljskimi predpisi.
Pri načrtovanju ureditev je potrebno zagotoviti neoviran dostop do
sosednjih gozdnih zemljišč za potrebe gospodarjenja ter omogočiti
prostore za začasno skladiščenje lesa.
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Ohranja naj se obstoječ izvorni prostorski koncept – urbanistično tlorisna
zasnova, arhitekturne značilnosti izvornih stavb ter pojavnost domačij v
prostoru. Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 4.
cono) veljajo merila iz 43. člena odloka.

GE
industrijske
proizvodnje

Obstoječe stavbe silosi naj se ohranjajo, dopustno jih je vzdrževati in
rekonstruirati. Gradnja novih stavb ni dopustna
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Velja Odlok o lokacijskem načrtu PE 6/2 (del) – Prestavitev železniške
proge v območju TE Trbovlje (UVZ, št. 24/88);

OPPN 15-01: Sanacija odlagališča odpadnih produktov TET –1. faza;
Dovoljena je postavitev objektov za potrebe izkoriščanja alternativnih
naravnih virov – sončne elektrarne (FNE). Za varstvo pridobivalnega
prostora mineralnih surovin (za 3. cono) veljajo merila iz 43. člena
odloka. Izvajajo se aktivnosti monitoringa skladno z okoljskimi predpisi.
OPPN 15-03: Odlagališče odpadnih produktov TET Tri doline;
Pri načrtovanju ureditev je potrebno zagotoviti neoviran dostop do
sosednjih gozdnih zemljišč za potrebe gospodarjenja ter omogočiti
prostore za začasno skladiščenje lesa.
OPPN 15-03: Odlagališča elektrofiltrskega pepela Tri doline;
Pri načrtovanju ureditev je potrebno zagotoviti neoviran dostop do
sosednjih gozdnih zemljišč za potrebe gospodarjenja ter omogočiti
prostore za začasno skladiščenje lesa.
Dopustna le sanacija odlagalnega prostora. Odlaganje odpadkov ni več
dopustno. Izvajajo se aktivnosti monitoringa skladno z okoljskimi
predpisi. Zagotavlja naj se dostope do zalednih gozdnih zemljišč ter
uporabo cest za spravilo lesa. Na saniranem delu odlagališča se
površine lahko urejajo za potrebe kmetijstva in gozdarstva. Obstoječe
dostope do zalednih gozdnih površin, ki se pri načrtovanju ukinejo je
potrebno nadomestiti z novimi.

Velja Uredba državnem prostorskem načrtu za prenosni plinovod
R25A/1 Trojane – Hrastnik (Ur. l. RS, št. 46/13); Na delu območja, ki
spada v razred srednje, majhne in preostale poplavne nevarnosti, veljajo
omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in
posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi
povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08).
Glavna stavba se lahko oblikuje po merilih stavbe tipa klasične javne
stavbe ali trško mestne hiše. Ob osnovni dejavnosti – gasilskem domu
so lahko vzpostavljene še terciarne in kvartarne vsebine, ki lahko
zaživijo v glavni stavbi. Dovoljena je vzpostavitev začasnega
gostinskega vrta za potrebe spremljajoče dejavnosti. Višina stavbe naj
ne presega E2. Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin
(za 3. oz. 4. cono) veljajo merila iz 43. člena odloka.
Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 4. cono)
veljajo merila iz 43. člena odloka.

Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 3. oz. 4. cono)
veljajo merila iz 43. člena odloka.
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GE domačije v Območje se nahaja na VVO vodnega zajetja Konce, zato naj se pri
odprtem prostoru
načrtovanju in gradnji upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka.
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Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (mejno območje
med 2. in 3. cono) veljajo merila iz 43. člena odloka.
Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 3. cono) veljajo
merila iz 43. člena odloka.

Glavna stavba naj se oblikuje po merilih stavbe tipa hiše na podeželju.
GE domačije v Nove GE se lahko opredelijo le v območju obstoječega javnega prostora
odprtem
vaškem ceste oziroma morajo imeti zagotovljen priključek iz le te. Za varstvo
okolju
pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 3. cono) veljajo merila iz
43. člena odloka.
Gradnja novih pomožnih stavb ni dopustna. Obstoječe pomožne stavbe
GE
se lahko le vzdržujejo in rekonstruirajo. Za varstvo pridobivalnega prostora
večstanovanjske
mineralnih surovin (mejno območje med 2. in 3. cono oz. za 3. cono)
stavbe
veljajo merila iz 43. člena odloka.
Na delu območja, ki spada v razred preostale poplavne nevarnosti, veljajo
omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in
GE domačije v
posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi
odprtem
vaškem
povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08). Za varstvo
okolju
pridobivalnega prostora mineralnih surovin (mejno območje med 2. in 3.
cono oz. za 3. cono) veljajo merila iz 43. člena odloka.
GE domačije v Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 3. cono) veljajo
odprtem prostoru
merila iz 43. člena odloka.
OPPN 16-01: Sanacija kamnoloma Boben. Na delu območja, ki spada v
razred preostale poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih
in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih,
GE gospodarske ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja
stavbe
(Ur. l. RS, št. 89/08). Dopustne le dejavnosti: 23.6 Proizvodnja drugih
izdelkov iz betona, cementa in malte; dopustni tudi objekti za potrebe
dejavnosti 08.1 Pridobivanje kamna, peska in gline. Dopustna servisna
delavnica do velikosti 1000 m2 za mehanizacijo ter parkirišča
GE
infrastrukturnega
Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 3. cono) veljajo
objekta, podtip: GE merila iz 43. člena odloka.
vodohrana
Del območja spada v razred majhne in preostale poplavne nevarnosti. Po
izvedbi omilitvenih ukrepov se območje nahaja v razredu preostale
GE trško – mestne poplavne nevarnosti. Veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za
hiše
izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi
poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št.
89/08).
OPPN 16-02: Sanacija območja Ojstro.
Dopustna je ureditev odprtega športnega strelišča s pripadajočimi objekti.
Določila tipa GE .zsr so v veljavi do sprejema OPPN. Za ureditve območja
je pred sprejemom OPPN potrebno izdelati strokovne podlage.
Dopustna je tudi ureditev heliodroma na območju stavbnih zemljišč.
Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 1. oz. 2. cono)
veljajo merila iz 43. člena odloka.

ST17

zsr

ZS,
PC,

GE zelenih urbanih
površin in zelenega Na območju degradiranega prostora s površinskim kopom mineralnih
sistema – površine
surovin se lahko izvajajo vse aktivnosti, ki so potrebne za sanacijo skladno
za
oddih,
s predpisi o rudarstvu.
rekreacijo in šport

Območje naj se ureja na način, da se v čim večji meri ohrani obstoječe
naravno drevesno in grmovno vegetacijo, ki se jo vključi v sistem zelenih
površin območja urejanja. Le ta naj se ohranja v obliki zaplat oziroma
skupin gozdnega drevja ali posameznih dreves. Pri načrtovanju ureditev je
potrebno zagotoviti neoviran dostop do sosednjih gozdnih zemljišč za
potrebe gospodarjenja ter omogočiti prostore za začasno skladiščenje
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Območje se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji
upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka.

Območje se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji
upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka.

Območje se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji
upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka.

Območje se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji
upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka.
OPPN 16-02: Sanacija območja Ojstro.
Določila tipa GE .ike so v veljavi do sprejema OPPN. Za ureditve
območja pred sprejemom OPPN je potrebno izdelati strokovne podlage.
Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 1. oz. 2. cono)
veljajo merila iz 43. člena odloka.

GE
objekta Na območju degradiranega prostora s površinskim kopom mineralnih
surovin se lahko izvajajo vse aktivnosti, ki so potrebne za sanacijo skladno
energetske
infrastrukture
s predpisi o rudarstvu. Pri načrtovanju ureditev je potrebno zagotoviti
neoviran dostop do sosednjih gozdnih zemljišč za potrebe gospodarjenja
ter omogočiti prostore za začasno skladiščenje lesa. Za postavitev sončne
in vetrne elektrarne naj se izdela izhodiščno analizo vplivov predvidene
ureditve v prostoru in ekološko prostorske vidike investicije.

OPPN 16-02: Sanacija območja Ojstro. Na GE je dopustno urejati tudi
infrastrukturo in varnostni sistem strelišča (ograja, nasip …ipd).
Določila tipa GE .ike so v veljavi do sprejema OPPN. Za ureditve
območja pred sprejemom OPPN je potrebno izdelati strokovne podlage.
Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 1. oz. 2. cono)
veljajo merila iz 43. člena odloka.
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GE
objekta Na območju degradiranega prostora s površinskim kopom mineralnih
energetske
surovin se lahko izvajajo vse aktivnosti, ki so potrebne za sanacijo skladno
infrastrukture
s predpisi o rudarstvu. Pri načrtovanju ureditev je potrebno zagotoviti
neoviran dostop do sosednjih gozdnih zemljišč za potrebe gospodarjenja
ter omogočiti prostore za začasno skladiščenje lesa. Za postavitev sončne
in vetrne elektrarne naj se izdela izhodiščno analizo vplivov predvidene
ureditve v prostoru in ekološko prostorske vidike investicije.

OPPN 16-02: Sanacija območja Ojstro.
Določila tipa GE .jsg so v veljavi do sprejema OPPN. Za ureditve območja
GE
pred sprejemom OPPN je potrebno izdelati strokovne podlage. Gostinske
javne
stavbe,
stavbe (hotelske in podobne gostinske stavbe) se lahko gradijo tudi po
podtip : GE javne
merilih GE tipa jsm. Dopustna je ureditev heliodroma na območju stavbnih
stavbe v gozdu
zemljišč. Število stavb ni omejeno. Pomožna stavba ne sme presegati
višine glavne stavbe oziroma 7 m, tehnološki deli stavbe so lahko višji.
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Dopustna je tudi gradnja oziroma postavitev nastanitvenih objektov za
kampiranje in t.i. »glamping«, v skladu s predpisi o minimalnih tehničnih
pogojih in minimalnem obsegu storitev za opravljanje gostinske dejavnosti.
Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 1. oz. 2. cono)
veljajo merila iz 43. člena odloka.
Na območju degradiranega prostora s površinskim kopom mineralnih
surovin se lahko izvajajo vse aktivnosti, ki so potrebne za sanacijo skladno
s predpisi o rudarstvu.
Območje naj se ureja na način, da se v čim večji meri ohrani obstoječe
naravno drevesno in grmovno vegetacijo, ki se jo vključi v sistem zelenih
površin območja urejanja. Le ta naj se ohranja v obliki zaplat oziroma
skupin gozdnega drevja ali posameznih dreves. Pri načrtovanju ureditev je
potrebno zagotoviti neoviran dostop do sosednjih gozdnih zemljišč za
potrebe gospodarjenja ter omogočiti prostore za začasno skladiščenje
lesa.

Šavna Peč
SP01

od

A

GE domačije v Za območje se upoštevajo merila ohranjanja narave v tč. (23) oz. (24) iz
odprtem prostoru
44. člena odloka.

SP02

od

A

GE domačije v Za območje se upoštevajo merila ohranjanja narave v tč. (23) oz. (24) iz
odprtem prostoru
44. člena odloka.

SP03

od

A

GE domačije v
odprtem prostoru

SP04

od

A

GE domačije v Za območje se upoštevajo merila ohranjanja narave v tč. (23) oz. (24) iz
odprtem prostoru
44. člena odloka.

SP05

vo

A

GE domačije v
Za območje se upoštevajo merila ohranjanja narave v tč. (23) oz. (24) iz
odprtem
vaškem
44. člena odloka.
okolju

SP07

od

A,
PC

Zaščiti in varuje se zgodovinski značaj naselja Šavna Peč vas (EDŠ 7558),
prepoznana lega v prostoru, značilna naselbinska zasnova, odnos med
GE domačije v
posameznimi stavbami in odprtim prostorom, robove, veduto in okoliško
odprtem prostoru
krajino ter Kozolec na domačiji Šavna Peč 1 (EDŠ 23547). Enote naj se
varujejo v skladu z merili varovane dediščine (46., 47. člen).

SP08

od

A

GE domačije v Za območje se upoštevajo merila ohranjanja narave v tč. (23) oz. (24) iz
odprtem prostoru
44. člena odloka.

SP09

od

A

GE domačije v Za območje se upoštevajo merila ohranjanja narave v tč. (23) oz. (24) iz
odprtem prostoru
44. člena odloka.

SP10

od

A

GE domačije v Za območje se upoštevajo merila ohranjanja narave v tč. (23) oz. (24) iz
odprtem prostoru
44. člena odloka.

SP11

od

A

GE domačije v Za območje se upoštevajo merila ohranjanja narave v tč. (23) oz. (24) iz
odprtem prostoru
44. člena odloka.

SP13

od

A

GE domačije v
odprtem prostoru

SP14

od

A,
PC

Zaščiti in varuje se zgodovinski značaj naselja Šavna Peč vas (EDŠ 7558)
GE domačije v v skladu s 46, 47. členom – prepoznana lega v prostoru, značilna
odprtem prostoru
naselbinska zasnova, odnos med posameznimi stavbami in odprtim
prostorom, robove, veduto in okoliško krajino.

SP15

od

SP16

vo

SP17

vo

SK,
PC

SP18

pjc

CD

SP19

od

A,
PC

A
A,
PC

GE domačije v
odprtem prostoru
GE domačije v
Za območje se upoštevajo merila ohranjanja narave v tč. (23) oz. (24) iz
odprtem
vaškem
44. člena odloka.
okolju
Zaščiti in varuje se zgodovinski značaj naselja Šavna Peč vas (EDŠ 7558)
– prepoznana lega v prostoru, značilna naselbinska zasnova, odnos med
posameznimi stavbami in odprtim prostorom, robove, veduto in okoliško
GE domačije v
krajino. V EUP ležijo še enote KD Kozolec na domačiji Šavna Pec 4 (EŠD
odprtem
vaškem
22936), Kozolec na domačiji Šavna peč 2 (EŠD 22937), Kašča na
okolju
domačiji Šavna Peč 4 (EŠD 23550). Enote KD naj se urejajo v skladu z
merili 46., 47.člen. Za območje se upoštevajo merila ohranjanja narave v
tč. (23) oz. (24) iz 44. člena odloka.
GE
posebne
javne Zaščiti in varuje se zgodovinski značaj naselja Šavna Peč vas (EDŠ 7558)
stavbe,
v skladu z merili 46., 47. členom .
podtip : GE cerkve
GE domačije v
odprtem prostoru
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SP20

ph

SP

GE
počitniške hiše

SP21

ph

SP

GE
počitniške hiše

SP22

ph

SP

GE
počitniške hiše

SP23

ph

SP

SP24

od

A

GE
počitniške hiše
GE domačije v
odprtem
vaškem
okolju

TU01

od

A

GE domačije v
odprtem prostoru

TU02

od

A

GE domačije v
odprtem prostoru

TU03

od

A

GE domačije v
odprtem prostoru

TU04

od

TU05

od

TU06

od

TU07

od

TU08

od

TU09

od

TU10

od

A,
PC
A,
PC
A,
PC
A

TU11

od

A

GE domačije v
odprtem prostoru

TU12

od

GE domačije v
odprtem prostoru

TU13

od

TU14

od

TU15

od

TU16

od

A
A,
PC
A
A,
PC
A

TU17

od

A

GE domačije v
odprtem prostoru

TU18

vo

SK

GE domačije v
odprtem vaškem
okolju

Turje

A,
PC
A
A,
PC

Za območje se upoštevajo merila ohranjanja narave v tč. (23) oz. (24) iz 44.
člena odloka.
Del območja spada v razred majhne, preostale in srednje poplavne
nevarnosti in majhne erozijske nevarnosti . Posegi na območju vodotokov na
navedenih območjih in v njihovi neposredni bližini niso dovoljeni. Po
izvedenih omilitvenih ukrepih del območja spada v majhno, srednjo in
preostalo poplavno nevarnost. Veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in
omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih,
ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja
(Ur. l. RS, št. 89/08). Za območje se upoštevajo merila ohranjanja narave v
tč. (23) oz. (24) iz 44. člena odloka.

GE domačije v
odprtem prostoru

Za območje se upoštevajo merila ohranjanja narave v tč. (23) oz. (24) iz 44.
člena odloka.

GE domačije v
odprtem prostoru

Območje se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji
upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka.

GE domačije v
odprtem prostoru

Območje se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji
upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka.Za območje se upoštevajo
merila ohranjanja narave v tč. (23) oz. (24) iz 44. člena odloka.

GE domačije v
odprtem prostoru

Območje se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji
upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka.

GE domačije v
odprtem prostoru
GE domačije v
odprtem prostoru
GE domačije v
odprtem prostoru
Območje leži v območju KD Domačija Turje 39 (EŠD 27152), ki naj se ureja
v skladu s 46., in 47 členom. Del območja se nahaja na VVO, zato naj se pri
načrtovanju in gradnji upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka.

GE domačije v
odprtem prostoru
GE domačije v
odprtem prostoru

Območje se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji
upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka.

GE domačije v
odprtem prostoru

Območje se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji
upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka.

GE domačije v
odprtem prostoru
Del območja se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji
upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka. Za območje se upoštevajo
merila ohranjanja narave v tč. (23) oz. (24) iz 44. člena odloka.

Stran 200

Uradni vestnik Zasavja

Št. 2

OPN Hrastnik, odlok, priloga 1:
specifikacija enot urejanja prostora (EUP) (126. člen)

TU19

od

A

GE domačije v
odprtem prostoru

Območje leži v območju KD Turje Vas (EŠD 2168), ki naj se ureja v skladu s
46., in 47 členom. Območje se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in
gradnji upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka.

TU20

od

A

GE domačije v
odprtem prostoru

Območje leži v območju KD Kašča na domačiji Turje 7 (EŠD 27292), ki naj
se ureja v skladu s 46. in 47. členom. Za območje se upoštevajo merila
ohranjanja narave v tč. (23) oz. (24) iz 44. člena odloka.

TU21

od

TU22
TU23

od

A,
PC
A

od

od

GE domačije v
odprtem prostoru
GE domačije v
odprtem prostoru

Območje se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji
upoštevajo splošna merila iz 41. člena odloka.

A

GE domačije v
odprtem prostoru

Del območja se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji
upoštevajo splošna merila iz 41. člena odloka.

A

GE domačije v
odprtem prostoru

Območje se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji
upoštevajo splošna merila iz 41. člena odloka.

ZD

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

Območje leži v območju KD Turje Vas (EŠD 27160) ter vplivnem območju
cerkve sv. Štefana. Enoti naj se urejata v skladu s 46., in 47 členom. Del
območja se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo
splošne merila iz 41. člena odloka.

GE domačije v
odprtem prostoru

Območje leži v območju KD Cepelj na domačiji Turje 4 (EŠD 27290) ter
Gospodarsko poslopje na domačiji Turje 4 (EŠD 27291), ki naj se urejata v
skladu s 46. in 47. členom.

TU24

TU25

zdz

TU26

od

TU27

od

TU28

od

A,
PC
A,
PC
A

TU29

od

A

GE domačije v
odprtem prostoru

TU30

od

A

GE domačije v
odprtem prostoru

TU31

od

A

GE domačije v
odprtem prostoru

TU32

od

A

GE domačije v
odprtem prostoru

hm

SS,
PC

GE
modernistične
stanovanjske
hiše

TU34

TU35

TU36

TU37

tm

zdz

zpk

GE domačije v
odprtem prostoru
GE domačije v
odprtem prostoru

Glavna stavba naj se oblikuje po merilih stavbe tipa hiše na podeželju.
Območje leži v območju KD Turje Vas (EŠD 27160), ki naj se ureja v skladu
s 46. in 47. členom. Del območja se nahaja na VVO, zato naj se pri
načrtovanju in gradnji upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka.
Območje leži v območju KD Turje Vas (EŠD 27160), ki naj se urejata v
skladu s 46. in 47. členom. Del območja se nahaja na VVO, zato naj se pri
načrtovanju in gradnji upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka.
Vzpostavitev novih GE oz. izdaja gradbenega dovoljenja za gradnjo na le tej,
je dopustna le na podlagi gradbenega dovoljenja za ureditev javnega
prostora in predvideno gospodarsko javno infrastrukturo.

CU,
PC

GE
trško- mestne
hiše

ZD,
PC

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

Območje leži v območju KD Turje Vas (EŠD 27160) ter vplivnem območju
cerkve sv. Štefana (EŠD 2946). Območji KD naj se urejata v skladu s 46. in
47. členom. Del območja se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in
gradnji upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka.

ZK

GE zelenih
urbanih površin
in zelenega
sistema –
pokopališča

Območje leži v območju KD Turje Vas (EŠD 2168) ter vplivnem območju
cerkve sv. Štefana (EŠD 2946). Območji KD naj se urejata v skladu s 46. in
47. členom.. Del območja se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in
gradnji upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka.
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TU38

pjc

CD,
PC

GE
posebne javne
stavbe,
podtip : GE
cerkve

V območju EUP se nahajajo enote kulturne dediščine cerkev sv. Stefana
(EŠD 2946), Turje Mežnarija (ESD 27158) ki naj se urejata v skladu z merili
varovanja enote dediščine (45. člen). Območje leži v območju KD Turje Vas
(EŠD 27160). Del območja EUP se nahaja tudi v vplivnem območju cerkve
sv. Stefana (EŠD 2946). Območja KD naj se urejajo v skladu s 46. in 47.
členom. Za območje se upoštevajo merila ohranjanja narave v tč. (23) oz.
(24) iz 44. člena odloka. Del območja se nahaja na VVO, zato naj se pri
načrtovanju in gradnji upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka.
Obstoječa dejavnost vzgojno varstvenega izobraževanja se lahko ohranja. V
sklopu obstoječega objekta, namenjenega vzgojno varstvenem
izobraževanju, je dovoljena gradnja vadbenih objektov. Območje leži v
območju KD Turje Vas (EŠD 27160). V območju EUP se nahaja tudi enota
KD Turje Šola (EŠD 27159). Enoti naj se urejata v skladu z merili varovanja
enot (46., 47. člen).

TU39

jsk

CU,
PC

GE javne stavbe,
podtip: GE
klasična javna
stavba

TU40

jgd

CU

GE javne stavbe,
podtip: GE
gasilnega doma

Glavna stavba se lahko oblikuje po merilih klasične javne stavbe ali trške
mestne hiše. Območje leži v območju KD Turje Vas (EŠD 27160), naj se
ureja v skladu z merili varovane enote (46., 47. člen).

TU41

vo

SK,
PC

GE domačije v
odprtem vaškem
okolju

Območje leži v območju KD Turje Vas (EŠD 27160). V območju EUP se
nahaja enota tudi enoti kulturne dediščine Kašča na domačija Turje 19 (EŠD
27155) ter kozolec na domačiji Turje 23 (EŠD 27157). Enote KD naj se
urejajo v skladu z merili varovanja enot dediščine (46., 47. člen). Del
območja se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo
splošne merila iz 41. člena odloka.

TU42

tm

CU

TU43

vs

TU44

vs

SK,
PC
SK,
PC

TU45

vo

SK,
PC

TU46

vo

SK,
PC

TU47

vs

SK

TU48

TU49

TU50

zpk

ivč

ivč

GE
trško- mestne
hiše
GE domačije v
strnjenem
vaškem okolju
GE domačije v
strnjenem
vaškem okolju

GE domačije v
odprtem prostoru

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

Območje leži v območju KD Turje Vas (EŠD 27160), ki naj se ureja v skladu
z merili varovanja enote (46., 47. člen).
Del območja se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji
upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka.
Glavna stavba naj se oblikuje po merilih stavbe tipa hiše na podeželju.
Območje leži v območju KD Turje Vas (EŠD 27160), ki naj se ureja v skladu
z merili varovanja enote (46., 47. člen).
V območju EUP se nahaja enoti kulturne dediščine Domačija Turje 12 (EŠD
27150) ter gospodarsko poslopje na domačiji Turje 14 (EŠD 27154). Novo
gradnje v varovanem območju domačije naj ohranjajo tradicionalni vzorec
pozidave in kvalitetne vedute na gručasto zasnovo domačije. Območje leži
tudi v območju KD Turje Vas (EŠD 27160). Enote KD naj se urejajo v skladu
z merili varovanja enot (46., 47. člen).
Območje leži v območju KD Turje Vas (EŠD 27160), ki naj se ureja v skladu
z merili varovanja enote (46., 47. člen).
Glavna stavba naj se oblikuje po merilih stavbe tipa hiše na podeželju.
Območje leži v območju KD Turje Vas (EŠD 27160), ki naj se ureja v skladu
z merili varovanja enote (46., 47. člen).

ZK

GE zelenih
urbanih površin
in zelenega
sistema pokopališča

Območje leži v območju KD Turje Vas (EŠD 27160) ter vplivnem območju
cerkve sv. Štefana (EŠD 2946). Enoti KD naj se urejajo v skladu z merili
varovanja enot i (46., 47. člen). Ker bi gradbeni posegi na načrtovanem
območju negativno posegli v prostorsko integriteto ter na kvalitetne poglede
na in iz območja cerkve, gradnja v neposredni bližini cerkve ni dopustna. Del
območja se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo
splošne merila iz 41. člena odloka.

O

GE
infrastrukturnega
objekta,
podtip : GE
vodohran

Območje se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji
upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka.

O

GE
infrastrukturnega
objekta,
podtip : GE
vodohran

Območje se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji
upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka.
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TU51

ivč

O

GE
infrastrukturnega
objekta,
podtip : GE
vodohran

TU52

ivč

O

GE
infrastrukturnega
objekta,
podtip : GE
vodohran

TU53

od

A

GE domačije v
odprtem prostoru

TU54

od

A

GE domačije v
odprtem prostoru

UN01

vo

SK

UN02

ivč

O

Unično

EUP-KGV

Podenote
EUP –KGV:
Območja
varovalnih
gozdov

GE domačije v
odprtem
vaškem okolju
GE
infrastrukturneg
a objekta,
podtip : GE
vodohran

Del območja KGV8 spada v razred velike, srednje, majhne in preostale poplavne
nevarnosti. Del območja KGV7 spada v razred majhne poplavne nevarnosti. Del
območja KGV6 spada v razred velike, srednje, poplavne nevarnosti. Del območja
KGV 5 spada v razred majhne in preostale poplavne nevarnosti. Del območja
KGV1 in KGV2 spada v razred velike,srednje, majhne in preostale poplavne
nevarnosti. Posegi na območju vodotokov na navedenih območjih in v njihovi
neposredni bližini niso dovoljeni. Po izvedenih omilitvenih ukrepih del območja
spada v majhno, srednjo in preostalo poplavno nevarnost. Veljajo omejitve po
Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na
območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in
morja (Ur. l. RS, št. 89/08).
Del območja KGV1 in KGV2 se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in
gradnji upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka.

KGV1, KGV2,
KGV3, KGV4,
KGV5, KGV6,
KGV7, KGV8

KGV1-OH01,
KGV1-OH02,
KGV1-OH03,
KGV1-OH04,
KGV1-OH06,
KGV1-OH07,
KGV2-OH08,
KGV1-OH09,
KGV1-OH10,
KGV1-OH11,
KGV1-OH12,
KGV2-OH13,
KGV2-OH14,
KGV2-OH15,
KGV1-OH16,
KGV1-OH17,
KGV1-OH18,

V območju je enota KD Domačija Unično 4 (EDŠ 27273), ki naj se ureja v
skladu z merili varovanja enote (46., 47. člen).

vg
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OPN Hrastnik, odlok, priloga 1:
specifikacija enot urejanja prostora (EUP) (126. člen)

Podenote
EUP –KGV:
Območja
gozdov s
posebnim
namenom
Podenote
EUP –KGV:
Območja
kulturne
krajine za
šport in
rekreacijo
Podenote
EUP –KGV:
Območja
vrtičkarstv
a
Podenote
EUP –KGV:
Območja
odlaganja
ruševin
Podenote
EUP –KGV:
Površine
za pokope
prebivalstv
a v primeru
naravnih in
drugih
nesreč
Podenote
EUP –KGV:
Površine
za pokope
živali v
primeru

KGV2-OH19,
KGV1-OH20,
KGV1-OH21,
KGV1-OH30,
KGV1-OH31,
KGV1-OH32,
KGV1-OH33,
KGV1-OH34,
KGV1-OH35,
KGV1-OH36,
KGV1-OH37,
KGV1-OH38,
KGV2-OH39,
KGV1-OH40,
KGV1-OH45,
KGV1-OH47,
KGV1-OH48,
KGV2-OH227
KGV2-OH41,
KGV2-OH53,
KGV2-OH54,
KGV1-OH42,
KGV1-OH51,
KGV1-OH52

KGV1-OH29
KGV1-OH197
KGV1-OH198
KGV1-OH199
KGV1-OH200

KGV1-OH22,
KGV1-OH23,
KGV1-OH24,
KGV1-OH25,
KGV1-OH26,
KGV1-OH28,
KGV1-OH46,

gpn

KGV1-OH29 je namenjena ureditvi smučišča.
kk

zvr

KGV1-OH27,
KGV1-OH50

Za območje KGV1-OH197, KGV1-OH198, KGV1-OH199 in KGV1-OH200 veljajo
merila in pogoji podenote EUP – KGV .kk do sprejema OPPN 16-02, vendar so
posegi dopustni le v skladu s predhodno izdelanimi strokovnimi podlagami.

Obstoječe pomožne stavbe, ki niso skladne z merili 74. člena, se lahko le
odstranijo ali uskladijo z merili 74. člena in vzdržujejo.
Na podenoti EUP KGV1-OH26 so do sprejema OPPN 16-02 dopustne tudi
ureditve, ki veljajo za območje podenote EUP –KGV .kk – območje kulturne krajine
za šport in rekreacijo, vendar so posegi dopustni le v skladu s predhodno
izdelanimi strokovnimi podlagami.
Obstoječe pomožne stavbe, ki niso skladne z merili 74. člena, se lahko le
odstranijo ali uskladijo z merili 74. člena in vzdržujejo.

KGV1-OH43,
KGV1-OH44

ru

KGV1-OH05

pp

KGV1-OH49

pz
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OPN Hrastnik, odlok, priloga 1:
specifikacija enot urejanja prostora (EUP) (126. člen)

naravnih in
drugih
nesreč

Podenote
EUP –
KGV:
površine
agromelior
acij
kmetijskih
zemljišč
zaraščenih
z gozdom

KGV1-OH55,
KGV1-OH56,
KGV1-OH57,
KGV1-OH58,
KGV1-OH59,
KGV1-OH60,
KGV1-OH61,
KGV1-OH62,
KGV1-OH63,
KGV1-OH64,
KGV1-OH65,
KGV1-OH66,
KGV1-OH67,
KGV1-OH68,
KGV1-OH69,
KGV1-OH70,
KGV1-OH71,
KGV1-OH72,
KGV1-OH73,
KGV1-OH74,
KGV1-OH75,
KGV1-OH76,
KGV1-OH77,
KGV1-OH78,
KGV1-OH79,
KGV1-OH80,
KGV1-OH81,
KGV1-OH82,
KGV1-OH83,
KGV1-OH84,
KGV1-OH85,
KGV1-OH86,
KGV1-OH87,
KGV1-OH88,
KGV1-OH89,
KGV1-OH90,
KGV1-OH91,
KGV1-OH92,
KGV1-OH93,
KGV1-OH94,
KGV1-OH95,
KGV1-OH96,
KGV1-OH97,
KGV1-OH98,
KGV1-OH99,
KGV1-OH100,
KGV1-OH101,
KGV1-OH102,
KGV1-OH103,
KGV1-OH104,
KGV1-OH105,
KGV1-OH106,
KGV1-OH107,
KGV1-OH108,
KGV1-OH109,
KGV1-OH110,
KGV1-OH112,
KGV1-OH113,
KGV1-OH114,
KGV1-OH115,
KGV1-OH116,
KGV1-OH117,
KGV1-OH118,
KGV1-OH119,
KGV1-OH120,
KGV1-OH121,
KGV1-OH122,
KGV1-OH123,
KGV1-OH124,
KGV1-OH125,
KGV1-OH126,
KGV1-OH127,
KGV1-OH128,

agr

Na delu podenote EUP KGV1-OH56.agr na območju OPPN 16-02, so do sprejema
OPPN dopustne tudi ureditve, ki veljajo za območje podenote EUP –KGV .kk –
območje kulturne krajine za šport in rekreacijo, vendar so posegi dopustni le v
skladu s predhodno izdelanimi strokovnimi podlagami.
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OPN Hrastnik, odlok, priloga 1:
specifikacija enot urejanja prostora (EUP) (126. člen)
KGV1-OH129,
KGV1-OH130,
KGV1-OH131,
KGV1-OH132,
KGV1-OH133,
KGV1-OH134,
KGV1-OH135,
KGV1-OH136,
KGV1-OH137,
KGV1-OH138,
KGV1-OH139,
KGV1-OH140,
KGV1-OH141,
KGV1-OH142,
KGV1-OH143,
KGV1-OH144,
KGV1-OH145,
KGV1-OH146,
KGV1-OH147,
KGV1-OH148,
KGV1-OH149,
KGV1-OH150,
KGV1-OH151,
KGV1-OH152,
KGV1-OH153,
KGV1-OH154,
KGV1-OH155,
KGV1-OH156,
KGV1-OH157,
KGV1-OH158,
KGV1-OH159,
KGV1-OH160,
KGV1-OH161,
KGV1-OH162,
KGV1-OH163,
KGV1-OH164,
KGV1-OH165,
KGV1-OH166,
KGV1-OH167,
KGV1-OH168,
KGV1-OH169,
KGV1-OH170,
KGV1-OH171,
KGV1-OH172,
KGV1-OH173,
KGV1-OH174,
KGV1-OH175,
KGV1-OH176,
KGV1-OH177,
KGV1-OH178,
KGV1-OH179,
KGV1-OH180,
KGV1-OH181,
KGV1-OH182,
KGV1-OH183,
KGV1-OH184,
KGV1-OH185,
KGV1-OH186,
KGV1-OH187,
KGV1-OH188,
KGV1-OH189,
KGV1-OH190,
KGV1-OH191,
KGV1-OH192,
KGV1-OH193,
KGV1-OH194,
KGV1-OH195,
KGV1-OH196,
KGV2-OH197,
KGV2-OH198,
KGV2-OH199,
KGV2-OH200,
KGV2-OH201,
KGV2-OH202,
KGV2-OH203,
KGV2-OH204,
KGV2-OH205,
KGV2-OH206,
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OPN Hrastnik, odlok, priloga 1:
specifikacija enot urejanja prostora (EUP) (126. člen)
KGV2-OH207,
KGV2-OH208,
KGV2-OH209,
KGV2-OH210,
KGV2-OH211,
KGV2-OH212,
KGV2-OH213,
KGV2-OH214,
KGV2-OH215,
KGV2-OH216,
KGV2-OH217,
KGV2-OH218,
KGV2-OH219,
KGV2-OH220,
KGV2-OH221,
KGV2-OH222,
KGV2-OH223,
KGV2-OH224,
KGV2-OH225,
KGV2-OH226,
KGV2-OH228
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OPN Hrastnik, odlok, priloga 2:
usmeritve za OPPN (127. člen)
OPPN 3-01: Pokopališče Brnica
– velikost območja OPPN: 4,72 ha
– nova podrobna namenska raba:
območja zelenih površin - površine
pokopališča PNR ZK, CD;
a- Vloga v prostoru, obstoječe stanje
Območje je del vstopnega ambienta naselja
Brnica iz smeri Hrastnika (zahoda). V naravi
košen travnik severno nad regionalno cesto
Dol pri Hrastniku - Zagorje. Območje je na
severni strani omejeno z gozdnimi
površinami, na zahodni strani z območjem
razpršene poselitve - izvorne domačije, na
vzhodni , nasprotni strani regionalne ceste
pa s stavbno strukturo naselja Brnica.
b- Osnovni namen in urbanistični cilj OPPN
Urbanizacija območja oziroma vzpostavitev
novih površin za potrebe pokopališča.
c- Dejavnosti
Vzpostavitev
območja
za
potrebe
pokopališča s spremljajočimi objekti.
d- Urbanistično oblikovanje- prostorski
koncept, dopustna izraba prostora
Opredelitev območja pokopališča oziroma
izgradnja novih grobnih polj ter ureditev
pripadajočih odprtih površin - ploščadi s
primerno
ambientalno
hortikulturno
ureditvijo javnega značaja in spremljajočimi
objekti (mrliške vežice). Na zemljišču naj se
uredijo tlakovane površine, preko katerih bo
omogočen tako dostop kot povezava
celotnega območja (površine za mirujoči
promet – parkirišča). V območju grobnih polj
naj so ob enotah za klasični pokop tudi
spremljajoči objekti za žarne pokope. Tako
oblikovanje objektov kot umestitev le teh v
prostoru naj ohranja identiteto območja.
Stavbna struktura. domačije naj se smiselno
vsebinsko zapolni. V le tej naj se vzpostavijo
spremljajoče dejavnost za potrebe osnovne
dejavnosti (cvetličarna, deponija orodja in
odpadlih sveč…). Na območju domačije naj
se ohranja prostorski koncept - urbanistično
tlorisna zasnova ter arhitekturne značilnosti
izvornih stavb. Zunanja ureditev pokopališča

naj upošteva vplivno območje domačije
Brnica 35 in kapelice, zato naj bodo grobna
polja v zadostnem odmiku od stavbne
strukture domačije. Grobna polja in oporni
zidovi naj sledijo obstoječim plastnicam.
Predvidi naj se hortikulturna ureditev z
zasaditvijo
konceptualno
strukturirane
avtohtone vegetacije tako, bo ohranjen
značilen krajinski vzorec ter značilni pogledi
na območje obstoječe kapelice oziroma
varovano domačijo. Območje naj bo
navezano na vso osnovno gospodarsko
infrastrukturo, ki je v naselju razpoložljiva.
Pred izvedbo del naj se izvedejo predhodne
arheološke raziskave z oceno arheološkega
potenciala.
e- Druge usmeritve glede PIP
Na nepozidanih stavbnih zemljiščih naj se
obstoječe stanje do sprejetja OPNN
ohranja. Obstoječa stavbna struktura
domačije se lahko do sprejetja OPPN ureja
v skladu z merili GE z oznako .od. v skladu
s 50. členom OPN. Pred posegi je potrebno
pridobiti soglasje pristojne ZVKD.
Na območju OPPN se nahaja pridobivalni
prostor mineralnih surovin (za 2. cono in
mejno območje med 2. in 3. cono ter za 3.
cono) na katerem veljajo merila iz 43. člena
odloka.
Pridobivanje
in
raziskovanje
mineralnih surovin – rjavega premoga ima
pred ureditvijo pokopališča prednost. V
primeru, da se načrtuje oziroma aktivira
podzemni pridobivalni prostor rjavega
premoga za raziskovanje in pridobivanje
rude, se s pripravo OPPN ne nadaljuje
oziroma se preneha z vsemi aktivnostmi za
načrtovanje in gradnjo pokopališča.
OPPN 4-01: Prenova in revitalizacija
zaselka Goveji Potok
– velikost območja OPPN: 2,3 ha
– nova podrobna namenska raba:
območje za stanovanja – površine
podeželskega naselja; PNR SK, CD,
PC;
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a- Vloga v prostoru, obstoječe stanje
Zemljišče spada v vzhodni robni del zaselka
Goveji
Potok.
Gre
za
zatravljeno,
geomorfološko razgibano območje v jugo
vzhodnem, zalednem delu zaselka.

Obstoječa gradbena enota se lahko do
sprejetja OPPN ureja v skladu z merili tipa
GE .vo. Na nepozidanih stavbnih zemljiščih
naj se obstoječe stanje do sprejetja OPNN
ohranja.

b- Osnovni namen in urbanistični cilj OPPN
Sanacija jugovzhodnega dela zaselka s
prenovo stavbne strukture v obcestnem delu
poti, ki vodi v zaledje ter aktiviranje
nepozidanih stavbnih zemljišč z opredelitvijo
dopolnilne pozidave. OPPN je potreben
zaradi opredelitve notranjega javnega
prostora do vseh novo opredeljenih enot.

OPPN 6-02: Območje počitniških hiš Pod
Lazami
– velikost območja OPPN: 1,20_ha
– nova podrobna namenska raba:
območja stanovanj - površine
počitniških hiš PNR SP

c- Dejavnosti
Bivanje, kmetijstvo (manjše gospodarske
enote) združljive z merili intenzivnega
podeželskega okolja, ki jih je mogoče
vzpostaviti v stavbni strukturi vaškega
merila.
d- Urbanistično oblikovanje- prostorski
koncept, dopustna izraba prostora
Vzpostavitev novega območja površin za
razvoj vasi. Gre za opredelitev površin
podeželska naselja, v sklopu katerega je
nujno tudi opredelitev novega javnega
prostora ter hkrati tudi sanacija obstoječe
mreže poti. Organizira naj se nova
napajalna mreža poti po globini območja do
vseh novih GE območja. Stavbna struktura
naj bo drobnega merila, tipološko enovita,
poenotena na enotnih gradbenih linijah,
orientirana v smeri plastnic ter visoka največ
do E2. Oblikovanje glavnih stavb naj izhaja
iz merila tipa stavbe hiša na podeželju.
V območju izvornega jedra naj bo nova
pozidava umeščena na enotnih gradbenih
linijah tako, da kvalitetno sooblikuje
osrednjo os zaselka, ki naj se istočasno tudi
revidira in tehnično sanira. Stavbna
struktura naj ima enovito krajino streh
(naklon 450, enotno barvo kritine…)
zastavljeno tako, da bo omogočala
kvalitetno
dopolnitev
zaselka.
Nova
pozidava naj hkrati sooblikuje tudi kvalitetno
mejo.
e- Druge usmeritve glede PIP

a- Vloga v prostoru, obstoječe stanje
Območje delno nepozidanih stavbnih
zemljišč sredi pobočja Kovk, južno pod
naseljem Turje, ujeto sredi strnjenih gozdnih
površin. V naravi gre za manjšo gozdno
jaso, ki je v skrajnem severnem in južnem
delu pozidana s počitniškimi hišami
drobnega merila.
b- Osnovni namen in urbanistični cilj OPPN
Sanacija območja za potrebe počitniških hiš
s pozidavo nepozidanih stavbnih zemljišč.
OPPN je potreben zaradi opredelitve
javnega prostora. Prostor naj bo namenjen
individualnim
stavbam
za
potrebe
občasnega bivanja.
c- Dejavnosti
Občasno bivanje v individualnih počitniških
hišah.
d- Urbanistično oblikovanje- prostorski
koncept, dopustna izraba prostora
Območje naj se napaja preko rekonstruirane
dostopne ceste iz katere naj se zasnuje
napajalna mreža poti do novih GE.
Vzpostavi naj se stavbna struktura
drobnega merila, linearnih kubusov s
poenoteno krajino streh (naklon , barva
kritine). Krajinski sliki ustrezno naj se uredijo
tudi zunanje površine GE. Območje naj se
uredi tako, da se v večji meri ohranja
naravno okolje. V robnem delu območja
pozidave naj se ohranja obstoječa naravna
zelena cezura gozdnih površin, posek le teh
ni dovoljen.
e- Druge usmeritve glede PIP

Št. 2

Uradni vestnik Zasavja

Do sprejetja OPPN naj se zatečeno stanje
ohranja. Na počitniških hišah v sklopu
obstoječih gradbenih enot so do sprejetja
OPPN dovoljena le vzdrževalna dela. Pri
načrtovanju ureditev je potrebno zagotoviti
neoviran dostop do sosednjih gozdnih
zemljišč za potrebe gospodarjenja ter
omogočiti prostore za začasno skladiščenje
lesa.
OPPN 6-04: Območje počitniških hiš
Pustov hrib
– velikost območja OPPN: 1,81 ha
– nova podrobna namenska raba:
območja stanovanj - površine
počitniških hiš PNR SP
a- Vloga v prostoru, obstoječe stanje
Območje pretežno nepozidanih stavbnih
zemljišč, jasa sredi strnjenih gozdnih
površin. V skrajnem južnem delu je območje
pozidano s stavbno strukturo počitniških hiš
drobnih kubusov.
b- Osnovni namen in urbanistični cilj OPPN
Sanacija območja za potrebe počitniških hiš
z
aktiviranjem
nepozidanih
stavbnih
zemljišč.
c- Dejavnosti
Prostor naj bo namenjen individualnim
stavbam za potrebe občasnega bivanja.
d- Urbanistično oblikovanje- prostorski
koncept, dopustna izraba prostora
Območje naj se napaja preko rekonstruirane
dostopne ceste iz katere naj se zasnuje
napajalna mreža poti do novih GE.
Vzpostavi naj se stavbna struktura
drobnega merila s poenoteno krajino streh
(višina stavb, barve kritine, naklon). Višinski
gabarit naj ne presega E1+M. V čim večji
meri naj se ohranjajo obstoječe naravne
gozdne površine.
e- Druge usmeritve glede PIP
Do sprejetja OPPN naj se obstoječa
pozidava ohranja. Gradnja novih stavb ni
dovoljena. Na obstoječih stavbah je v sklopu
obstoječih GE do sprejetja OPPN dovoljeno
le vzdrževanje. Pri načrtovanju ureditev je
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potrebno zagotoviti neoviran dostop do
sosednjih gozdnih zemljišč za potrebe
gospodarjenja ter omogočiti prostore za
začasno skladiščenje lesa.
OPPN 6-05: Območje počitniških hiš Vrh
na Gorah
– velikost območja OPPN: 1,89 ha
– nova podrobna namenska raba:
območja stanovanj - površine
počitniških hiš PNR SP
a- Vloga v prostoru, obstoječe stanje
Gre za območje delno nepozidanih stavbnih
zemljišč sredi strnjenih gozdnih površin.
Kljub obstoječi pozidavi drobnega merila je
v območje še vedno v precej zaraslem
stanju s posameznimi manjšimi/ večjimi
gručami srednje raslih avtohtonih iglavcev
(smrekami).
b- Osnovni namen in urbanistični cilj OPPN
Sanacija območja za potrebe počitniških hiš
z
aktiviranjem
nepozidanih
stavbnih
zemljišč.
c- Dejavnosti
Prostor naj bo namenjen individualnim
stavbam za potrebe občasnega bivanja.
d- Urbanistično oblikovanje- prostorski
koncept, dopustna izraba prostora
Območje naj se napaja preko rekonstruirane
dostopne ceste iz katere naj se zasnuje
napajalna mreža poti do novih GE.
Vzpostavi naj se stavbna struktura
drobnega merila s poenoteno krajino streh,
ki naj izhaja iz meril kvalitetnih stavb v
območju. V čim večji meri naj se ohranja
zaraslo stanje - gruče iglavcev, oziroma
uredi tako, da se ohranjajo elementi
naravnega okolja. Pri načrtovanju ureditev
je potrebno zagotoviti neoviran dostop do
sosednjih gozdnih zemljišč za potrebe
gospodarjenja ter omogočiti prostore za
začasno skladiščenje lesa.
e- Druge usmeritve glede PIP
Do sprejetja OPPN naj se ohrani obstoječe
stanje na nepozidanih zemljiščih. Na
obstoječih stavbah je v sklopu obstoječih
GE do sprejetja OPPN dovoljeno le
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vzdrževanje. Območje urejanja se nahaja v
EPO 12100 Zasavsko hribovje in OPNV –
območje pričakovanih naravnih vrednot. Za
območje se upoštevajo merila ohranjanja
narave v tč. (23) oz. (24) iz 44. člena
odloka. Rabo prostora in dejavnosti naj se
načrtuje z upoštevanjem usmeritev za
ohranjanje habitatnih tipov in habitatov vrst
v ugodnem stanju. Gradnja novih objektov
naj se načrtuje čim bližje obstoječim
objektom in cesti kot zgostitev oz. zapolnitev
obstoječe pozidave. Gradnja objektov in
ureditev
okolice
mora
zagotavljati
ohranjanje osnovnih reliefnih oblik, zato naj
se ne izvaja na strmejših površinah.
Osnovne reliefne značilnosti območja je
treba ohraniti, zato se večja poglabljanja
terena in nasutja zemljine ob objektih ne
izvajajo. Ureditev površin naj se izvede brez
škarp, teras, ograj in drugih objektov za
premoščanje višinskih razlik. Prehodi v
okoliški teren naj bodo mehki in zatravljeni.
Posamezna drevesa ali skupine dreves ter
grmišča, naj se v čim večji meri ohranja in
vključi v krajinsko zasnovo območja. Pri
izvedbi del naj se posamezna drevesa
zaščiti pred poškodbami. Okolica objektov
naj se uredi z zasaditvijo avtohtonega
drevja, grmovnic ter zatravi z mešanico
avtohtonih trav. Tujerodnih rastlinskih vrst
naj se ne vnaša. Osvetljevanje okolice
objektov se uredi tako, daj je z ustreznimi
tehničnimi rešitvami svetloba prostorsko
usmerjena proti tlom ter časovno omejena.
Odpadne vode iz novozgrajenih objektov naj
se odvajajo v vodotesne greznice ali
kanalizacijski sistem. Območja urejanja naj
se ne ograjuje.
OPPN 7-01: Center varstva starejših
občanov
– velikost območja OPPN: 6,63 ha
– nova podrobna namenska raba:
PNR SS, SB, CD, PC, ZD, ZP
a- Vloga v prostoru, obstoječe stanje
Območje je del maksimalne vzhodne meje
naselbinskega telesa Hrastnika (Zgornjega
Hrastnika). Nepozidano zemljišče vizualno
ločeno od strnjene pozidave mesta z
gozdno zaplato, je danes v kmetijski rabi
oziroma v rabi vrtičkarstva. Gre za manjšo
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izravnavo v zahodnem delu lokalnega
pobočja Starega hriba Hrastnika. Območje
meji na strnjene gozdne površine po
pobočju, le v severnem delu je prostor
vizualno razmeroma odprt proti območju
površin za vrtičkarstvo. V naravi so večji del
območja vrtički, sredi uravnave je tudi
manjši sklop stavbne strukture srednjega
merila, gre za par enoetažnih stavb tipa
gospodarska stavba manjših dimenzij, v
katerih deluje storitvena dejavnost.
b- Osnovni namen in urbanistični cilj OPPN
Urbanizacija vzhodnega dela naselja
Hrastnik v območje s prevladujočimi
posebnimi vsebinami - organizacijo doma za
varstvo starejših občanov ter manjše
območje
za
potrebe
bivanja
v
severozahodnem delu območja. Glede na
lego v prostoru mesta ima lokacija
pomembno prednost predvsem glede iz
vidika ambienta kot takega, saj leži v zaledju
mesta z raznovrstnimi možnostmi navezav
na kakovosten zunanji naravni prostor, ki je
za previdne posebne vsebine pomemben
faktor. Prostor naj bo namenjen območju
stanovanj, primarno stanovanjskih površin
za posebne namene v zelenem okolju z
volumni, ki ne degradijo robnega naravnega
prostora.
c- Dejavnosti
Oskrba prebivalcev s posebnimi nameni,
starejših občanov s spremljajočimi programi
ter vzpostavitev manjše stanovanjske
soseske.
d- Urbanistično oblikovanje- prostorski
koncept, dopustna izraba prostora
Območje naj se napaja iz severni strani
preko rekonstruirane dostopne ceste. V
osrednjem delu območja naj se vzpostavi
pozidava za potrebe programa doma
starejših občanov, s stavbno strukturo
srednjega do večjega merila. Stavbni kubusi
naj bodo orientirani v smeri plastnic, višinski
gabarit naj ne presega E3 oziroma stavbni
volumni naj zelenih cezur območja
Dejavnosti primerno naj se uredijo tudi
zunanje površine GE. V severnem delu
območja naj se obstoječa pozidava zaključi
z manjšim sklopom individualnih stanovanjih

Št. 2

Uradni vestnik Zasavja

stavb. Zasnovana naj bo napajalna mreža
poti, ki bo omogočala dostop do vseh novih
GE. Okoli območja pozidave naj se kot
cezura vzpostavi območje zelenih površin,
druge zelene površine, zasnovane v
kvalitetni hortikulturno- parkovni ureditvi
oblikovane tako, da mehčajo prehod proti
odprtemu prostoru. Čim manj naj se posega
v obstoječe gozdne površine na vzhodni
strani – sečnja gozda ni dovoljena. V
območju gozda naj se kakovosten naravni
ambient dopolni s drobnimi kvalitetnimi
ureditvami (urbano opremo, gozdnimi
poti…), ki naj se primerno vzdržujejo.
Vzpostavi naj se smiselna navezava z
ostalimi zelenimi ter robnimi naravnimi
površinami. Urejene zelene ureditve (poti…)
naj služijo celotnemu naselju, ne samo v
neposredni okolici živečim občanom kot
lokalno pomembna prehodna območja v
navezavi z športno - rekreativni vsebinami
robnega naravnega prostora (pohodništvo).
Zagotovi
naj
se
sočasna
ureditev
infrastrukturnih vodov, območje naj bo
navezano
na
vso
gospodarsko
infrastrukturo, ki je v naselju razpoložljiva.
e- Druge usmeritve glede PIP
Varujejo naj se razvojna izhodišča ureditve
celote oziroma do sprejetja OPPN naj se
ohrani obstoječe stanje na nepozidanih
zemljiščih. Na obstoječi stavbni strukturi so
dovoljena le vzdrževalna dela.
Zaradi izjemno poudarjene ekološke in
socialne vloge obravnavanega gozda in
ohranjanja biotske raznovrstnosti, krčitev
gozda ni dopustna. Ureditve morajo biti
načrtovane tako, da se z njimi ne bo
zmanjšala
sposobnost
ugodnega
zagotavljanja funkcij in vlog gozda.
Morebitne prostorske ureditve (sprehajalne
poti, urbana oprema, ipd.), morajo biti v
prostor umeščene tako, da gospodarjenje z
gozdom ne bo ovirano. Vse obstoječe
gozdne prometnice in dostopne poti,
vključno s prostori za začasno skladiščenje
lesa (parc. št. 1436/1), je potrebno ohraniti.
Po njih mora biti zagotovljen neoviran
prevoz in spravilo gozdnih sortimentov iz
obravnavanih gozdnih zemljišč, kot tudi
zalednih gozdnih zemljišč, ki jih prometnice
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odpirajo. V primeru ukinitev gozdnih
prometnic in dostopnih poti do gozda, ki se
uporabljajo za potrebe gospodarjenja, je
potrebno le te nadomestiti z novimi. Ker gre
za gozdove, ki jih poraščajo debeljaki
iglavcev v katerih se intenzivno gospodari,
mora biti infrastruktura na obravnavanem
območju temu prilagojena. Zagotovljena
mora biti možnost rednega izvajanja
gojitvenih in varstveno – sanacijskih del
(varstvo pred podlubniki, ipd.).
OPPN 13-01: Sanacija kamnoloma Retje Plesko
– velikost območja OPPN: 70,57 ha
– nova podrobna namenska raba:
območja mineralnih surovin površine
nadzemnega
pridobivalnega prostora PNR LN K,
G, ZS, BT
a- Vloga v prostoru, obstoječe stanje
Večje območje lokalnega kopa zahodno od
Hrastnika. Površje je v večji meri razgaljeno
(odprti kop), delno gozd in travnik. Vkopane
brežine in platoji so vidno izpostavljeni v
prostoru. V jugovzhodnem delu območja je
pozidava s stavbno strukturo srednjega
merila za potrebe dejavnosti.
b- Osnovni namen in urbanistični cilj OPPN
Sanacija kamnoloma za namen vizualne
sanacije v krajini ter umestitev kamnoloma v
prostoru. Kot ukrep sanacije se predvidi
vzpostavitev naravnega stanja. Prostor naj
se uredi tako, da se ob upoštevanju
krajinskega vzorca v večji meri sanira
naravno okolje – sanacija (pogozditev)
gozdnega roba in uredi površje na način, da
bo možna tudi izraba prostora za druge
namene – razvoj rekreativnih vsebin iz meril
in zmogljivosti prostora.
c- Dejavnosti
Pridobivanje mineralnih surovin – apnenca
in laporja v skladu s projektom eksploatacije
oziroma kasnejše sanacije območja ter
umestitvijo dejavnosti za potrebe rekreacije.
d- Urbanistično oblikovanje- prostorski
koncept, dopustna izraba prostora
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S sanacijo naj se preoblikuje relief in urediti
površinski pokrov z utrditvijo brežin ter
rekonstrukcijo značilnih reliefnih oblik
področja, ki naj se glede na krajinski vzorec
strukturira z vegetacijo tako, da se doseže
skladje s obstoječim terenom - pogozditev z
avtohtonimi drevesnimi in podrastnimi
vrstami. Ohranjajo naj se značilni pogledi na
dominante (cerkev v Retju) in krajino. V
saniranem prostoru naj se umestijo objekti,
ki bodo služili potrebam rekreacije in
turizma, in sicer naj se uredijo tematske poti
(sprehajalne, jahalne, kolesarske), trim
steze, plezalno steno v severnem delu
območja, prostore za druženje »piknik« s
kurišči ter ureditev površin za igrišče za golf
s spremljajočima objektoma za potrebe
shranjevanja orodja.
e- Druge usmeritve glede PIP
Varujejo naj se razvojna izhodišča ureditve
celote oziroma do sprejetja OPPN naj se
ohrani
obstoječe
stanje.
Obstoječe
gradbene enote za potrebe predelave
materiala naj se do sprejetja ureja v skladu
z merili tipa GE .gs.
Pri načrtovanju ureditev je potrebno
zagotavljati neoviran dostop do sosednjih
gozdnih zemljišč za potrebe gospodarjenja
ter omogočiti prostore za začasno
skladiščenje lesa. Morebitno širjenje v gozd
in gozdni prostor, tudi za namen gradnje
spremljajočih objektov in ureditev (npr.
dostopnih poti, …idr.), ni dopustno.
Posegi na kmetijska in gozdna zemljišča
Na območjih kmetijskih zemljišč so dopustni
le posegi in gradnje v skladu s 64. členom,
na območju gozdnih zemljišč pa s 65.
členom odloka o OPN,
OPPN 15-01: Sanacija
odlagališča
odpadnih produktov TET - 1. faza
– velikost območja OPPN:6,09 ha
– nova podrobna namenska raba:
območje zelenih površin - površine
za oddih rekreacijo in šport PNR
ZS,;BC, E ;
a- Vloga v prostoru, obstoječe stanje

Št. 2

V naravi je to območje treh dolin zahodno
od Hrastnika, kjer se je tekom let v
naravnem območju na stiku pobočij odlagal
odpadni
material
iz
termo-elektrarne
Trbovlje. Tako je po vznožju stika dveh
pobočij ustvarjen umetno plato, ki je danes
že zatravljen omejen z gozdnim površjem
na zahodni in vzhodni strani. Na južnem
oziroma jugo zahodnem delu območja ob
gozdnem
robu
so
vzpostavljene
gospodarske stavbe srednjega merila za
potrebe odlagališča. Na platoju je v
severozahodnem delu ograjeno območje
manjšega obsega, ki se uporablja za
potrebe dejavnosti konjeništva (jahanje,
dresura).
b- Osnovni namen in urbanistični cilj OPPN
Sanacija območja v območje za rekreacijo.
Razvoj rekreativnih vsebin iz meril in
zmogljivosti naravnega prostora (sprehodi,
kolesarjenje, trim steza jahanje….).
c- Dejavnosti
Območje za šport in rekreacijo z odprtimi
športnimi površinami v naravnem okolju.
d- Urbanistično oblikovanje- prostorski
koncept, dopustna izraba prostora
Sanira
naj
se
osnovna
krajinsko
hortikulturna struktura, ki naj bo v skladna z
naravno krajinsko sliko. V južnem delu se
lahko v oblikujejo odprti športno družabni
objekti - površine za šport in rekreacijo
(igrišča, tematske poti ...) ter objekti za
dejavnost konjeniškega kluba z manežo.
Utrjene površine naj bodo izvedene
predvsem v peščeni izvedbi. Športno
rekreativne vsebine naj se omogočijo s
takimi prostorskimi intervencijami oziroma
ureditvami v zunanjem prostoru, da se čim
bolj približajo kvalitetam naravnega okolja,
prostor naj bo hkrati tudi prijeten ambientpretežno zeleni javni prostor - park.
V osrednjem delu saniranih površin
odlagališča se vzhodno od rekreacijskega
območja
prostor
nameni
umestitvi
elektroenergetske
infrastrukture
za
postavitev sončne elektrarne. Prostor se
naj, kolikor je to mogoče, intenzivno izrabi
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za postavitev sončnih kolektorjev. Ti so
lahko nameščeni na tleh ali na stebrih.
Pri komunalnem opremljanju območja se
obstoječa komunalna oprema odlagališča
nadgradi z manjkajočo infrastrukturo. Z
ureditvijo prometnice se zboljša dostopnost
območja iz smeri Hrastnika:
e- Druge usmeritve glede PIP
Varujejo naj se razvojna izhodišča ureditve
celote oziroma do sprejetja OPPN naj se
ohrani obstoječe stanje. Na obstoječi
stavbni strukturi je do sprejetja OPPN
dovoljeno le vzdrževanje. Zagotovljeno naj
bo izvajanje monitoringa saniranega dela
odlagališča v skladu z okoljskimi predpisi.
Ureditve se načrtujejo tako, da bodo
zagotovljeni dostopi do zalednih gozdnih
zemljišč ter uporaba cest za spravilo lesa.
Obstoječe dostope, ki bodo ukinjeni je
potrebno nadomestiti z novimi. Na območjih
gozdnih zemljišč so dopustni le posegi in
gradnje v skladu s 65. členom odloka o
OPN,
OPPN 15-03: Odlagališče odpadnih
produktov TET Tri doline
velikost območja OPPN: 76,78 ha
– nova podrobna namenska raba:
PNRP O, PC, K, G;
a- Vloga v prostoru, obstoječe stanje
Po zapolnitvi obstoječega odlagališča
odpadnih
produktov
(elektrofiltrskega
pepela, žlindre in sadre) TE Trbovlje se na
območje treh dolin – Dolge njive, Račkov
potok in Suhi potok, uredi novo odlagališče.
Območje
se
nahaja
vzhodno
od
obstoječega odlagališča in je oddaljeno od
območij poselitve. V naravi je to pretežno
gozdno in deloma kmetijsko zemljišče
slabše kakovosti. Območje urejanja na
severu meji na pridobivalni prostor, ob
vzhodnem robu poteka magistralni plinovod,
prečkata ga elektroenergetska voda 2x110
kV DV in 2 x 35 kv DV. Obstoječa
namenska raba je delno gozd in delno
kmetijska zemljišča.
b- Osnovni namen in urbanistični cilj OPPN
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Zagotovitev prostorskih pogojev za ureditev
okoljske
infrastrukture
–
odlagališča
elektrofiltrskega pepela, sadre in žlindre za
potrebe obratovanja TET. Na skupni
površini za odlaganje 34,2 ha (Dolge njive 12,4 ha, Račkov potok - 12,3 ha in Suhi
potok - 9,5 ha) se zagotavlja kapaciteta za
odlaganje
9.000.000
m3
odpadnih
produktov. Odlagališče se lahko ureja samo
za potrebe odlaganja odpadnih produktov
proizvodnje električne energije v TET.
Sprememba podrobne namenske rabe
prostora za drug namen, z izjemo
spremembe v gozdno zemljišče, ni mogoča.
c- Dejavnosti
Območje je namenjeno dejavnosti ravnanja
z odpadki in z njo povezanimi dejavnostmi.
d- Urbanistično oblikovanje- prostorski
koncept, dopustna izraba prostora
Odlagališče naj bo urejeno tako, da se
odpadni material odlaga stopničasto proti
Savski dolini. Na zoženih delih doline naj se
uredijo oporni nasipi z maksimalno zgornjo
koto platoja + 480 m. Odlagališče se opremi
s transportnim trakom za transport
odpadkov
od
mesta
nastanka
do
odlagalnega polja s servisnim objektom. Ob
vznožju se predvidi plato z zadrževalnim
bazenom in primarnim usedalnikom. Na
vstopu se locira manjši upravni objekt.
Obvezna je sprotna rekultivacija odlagališč
s takojšnjim prekrivanjem posameznih
formiranih etaž s humusom v debelini 20-30
cm ter posejanje s travnim semenom.
Prostorski izvedbeni načrt mora vsebovati
ozelenitveni načrt za celotno ureditveno
območje, ki mora temeljiti na čim bogatejši
pogozditvi oziroma zasaditvi avtohtonih
grmovnih in drevesnih vrst na celotnem
obrobju
zatravljenih
odlagališč
ob
upoštevanju okoljevarstvenega vidika in
gozdnogospodarskih načrtov. Pri vseh
posegih je treba zlasti sanirati prizadete
gozdne površine in načrtovati zaščitne
ukrepe proti plazovom, urediti dostopne poti
za izvoz gozdnih asortimentov, zaščititi
gozdne robove ter speljati dovozne ceste v
smislu celovitosti krajinskega oblikovanja
prostora.
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Za
zavarovanje
podtalnice
pred
onesnaženjem z izcednimi vodami iz
deponiranega
materiala
je
obvezno
zagotoviti nepropustno dno deponij na
osnovi geološko-hidroloških
usmeritev,
urediti drenaže po dnu deponij z odtokom v
zadrževalni bazen, od koder se bo voda po
bistrenju in preveritvi njene kvalitete
spuščala v recipient in uporabila za vlaženje
deponij.
Že v 1. Fazi gradnje se zagotovi pogozditev
robnega območja urejanja ob odlagalnih
površinah tako, da se omili vizualna
degradacija.
e- Druge usmeritve glede PIP
Usmeritve za prometno, komunalno in
energetsko ureditev
Transport odpadnih produktov se bo vršil s
transportnimi trakovi iz TE III. Servisno
cesto, ki bo služila tudi za občasni dovoz
deponenta na odlagališče, bo predstavljala
obstoječa rekonstruirana industrijska cesta
(na območju Občine Trbovlje) z novim
odsekom dovozne ceste v dolžini 1,4 km do
presipne postaje ob deponiji Dolge njive. Na
glavno dovozno cesto se bodo navezale
ceste za povezavo med deponijami na višini
zaključnih deponijskih platojev po obrobju
odlagališč.
Le
v
primeru
okvare
transportnega sistema se odpadni material
do odlagališča transportira s kamioni po
cestah.
Oskrba z vodo naj se zagotovi s
podaljšanjem cevovoda od obstoječega
odlagališča. Sistem za odvodnjavanje
meteornih vod ali eventualnih pojavov
površinskih vod naj bo ločen od sistema
izcednih vod. Izcedne vode naj se po
bistrenju in izčiščenju uporabijo za vlaženje,
viški pa se lahko le prečiščeni izpustijo v
vodonosnik. Zaledne padavinske vode se
lahko izpuščajo v teren oziroma vodijo v
vodonosnik – Savo. Območje se opremi z
dvema TP s priključitvijo na SN električni
DV.
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Usmeritve za varstvo okolja in varstvo pred
naravnimi in drugimi nesrečami
Za odlaganje odpadkov se z izbiro
najsodobnejših tehnoloških rešitev zagotovi
varno odlaganje in sprotno prekrivanje,
zavarovanje brežin in urejen sistem
odvajanja odpadnih padavinskih voda.
Prostorska ureditev naj se načrtuje tako, da
bo zagotovljena trajna stabilnost odlagališča
in čistost odpadnih padavinskih vod. Dostop
do
odlagališča
naj
bo
zavarovan.
Zagotavljati je potrebno varstvo pred
požarom. Za preprečevanje prašenja naj se
načrtuje sistem vlaženja.
Krčitev gozda naj se izvede postopno v
obsegu predvidenem za posamezno fazo in
šele pred začetkom gradnje posamezne
faze. Pri tem mora biti odlagališče iz
predhodne faze v celoti zapolnjeno in
sanirano. Ureditve se načrtujejo tako, da
bodo zagotovljeni dostopi do zalednih
gozdnih zemljišč ter bo omogočena
neovirana uporaba prometnic za spravilo
lesa. Obstoječe dostope, ki bodo ukinjeni je
potrebno nadomestiti z novimi.
Faznost gradnje
Urejanje odlagališča se načrtuje po fazah, ki
so okvirno določene in se na podlagi
tehnoloških rešitev in ugotovljenih potreb
opredelijo v OPPN. V 1. fazi se načrtuje
ureditev odlagališča na območju Dolge
njive, v naslednjih pa urejanje prostora na
območju Račkovega potoka in v zadnji fazi
Suhi potok.
Sanacija
Po končanem odlaganju se v končni
izravnavi površina prekrije s humusom,
brežine pa zaščiti pred erozijo. Glede na
opredelitev nove namembnosti se izvede
ustrezna zasaditev oziroma rekultivacija
saniranih površin.
Posegi na kmetijska in gozdna zemljišča
Na območjih kmetijskih zemljišč so dopustni
le posegi in gradnje v skladu s 64. členom,
na območju gozdnih zemljišč pa s 65.
členom odloka o OPN,

Št. 2

Uradni vestnik Zasavja

OPPN 16-01: Sanacija kamnoloma Boben
– velikost območja OPPN: 7,95 ha
– nova podrobna namenska raba:
območja mineralnih surovin površine
nadzemnega
pridobivalnega prostora PNR LN;
območje proizvodnih dejavnosti gospodarske cone PNR IG
a- Vloga v prostoru, obstoječe stanje
Območje se razprostira v severozahodno po
in vrhu pobočju, ki v ožini potoka Boben
zapira naselje Hrastnik. V naravi gre za
odprti naravni prostor z delno gozdnim
površjem ter degradiranim območjem
odprtega površinskega kopa, ki se v južnem
delu zajeda vse do pozidave skrajnega
severnega dela naselja Hrastnik. Del
stavbne strukture za potrebe kamnoloma
sega v samo naselje.
b- Osnovni namen in urbanistični cilj OPPN
Sanacija kamnoloma, pridobitve zaloge
mineralnih surovin - kamna, peska in
gramoza za lokalne potrebe v gradbeništvu.
c- Dejavnosti
Pridobivanje mineralnih surovin tehničnega
kamna - dolomita v skladu s projektom
eksploatacije oziroma kasnejše sanacije
območja. Na območju stavbnega zemljišča
se lahko umeščajo dejavnosti: 23.6
Proizvodnja drugih izdelkov iz betona,
cementa in malte; dopustne tudi stavbe za
potrebe dejavnosti 08.1 Pridobivanje
kamna, peska in gline.
d- Urbanistično oblikovanje- prostorski
koncept, dopustna izraba prostora
Gre za območje kamnoloma, pridobivanja
tehničnega kamna - dolomita, ki je območje
lokalnega
občine.
Za
območje
je
pomembno,
da
se
izvaja
sprotna
rekultivacija
in
sanacija.
Območje
eksploatacije naj se ureja v skladu z
eksplotacijskim načrtom koncesionarja na
podlagi podatkov o pridobivalnem prostoru.
V predelu območja na stavbnih zemljiščih za
potrebe dejavnosti, ki posega v naselbinsko
telo naselja Hrastnik, naj bo tako velikostno
merilo stavbne strukture kot obdelava
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fasadnega plašča v območju osrednjega
javnega prostora - ceste taka, da vizualno
ne izstopa v lokalno pomembnem javnem
prostoru naselja. Prednostno naj se
uporabljajo fasadni elementi nevtralnih barv
in tekstur (plašči iz pranega betona- kulir
plošče) v kombinaciji s steklenimi fasadami.
V zalednem delu pa naj se umestijo objekti
za proizvodnjo, delavnice, skladišča za
potrebe dejavnosti.
Zagotovi naj se sprotna sanacija opuščenih
delov prizadetega prostora kamnoloma. S
sanacijo naj se preoblikuje relief in urediti
površinski pokrov z utrditvijo brežin ter
rekonstrukcijo značilnih reliefnih oblik
področja. Glede na obstoječo naravno
konfiguracijo in krajinski vzorec naj se
strukturira z vegetacijo tako, da se doseže
skladje s obstoječim terenom - pogozditev z
avtohtonimi drevesnimi in podrastnimi
vrstami. Prostor naj bo vizualno podrejen
vedutam dejanskega prostora.
e- Druge usmeritve glede PIP
Varujejo naj se razvojna izhodišča ureditve
celote, oziroma, do sprejetja OPPN naj se
ohrani obstoječe stanje. Na obstoječi
stavbni strukturi so v sklopu GE. ip
dovoljena le vzdrževalna dela.
Pri načrtovanju izvajanja del za izkoriščanju
kamnoloma je potrebno zagotavljati, da bo
ohranjen in pri tem ne bo prizadet varovalni
gozd, ki je v neposrednem stiku s
kamnolomom. Vsa sanacijska dela se
morajo izvajati znotraj območja z določeno
namensko rabo LN. Morebitno širjenje v
gozd in gozdni prostor, tudi za namen
gradnje spremljajočih objektov in ureditev
(npr. dostopnih poti, …idr.), ni dopustno.
OPPN 16-02: Sanacija območja Ojstro
– velikost območja OPPN: 28,11 ha
– nova podrobna namenska raba:
KGV, ZS, BT, E, PC, K, G
a- Vloga v prostoru, obstoječe stanje
Območje se razprostira severozahodno nad
naseljem Hrastnik. V naravi gre za odprti
naravni prostor z delno gozdnim delno
zatravljenim površjem ter degradiranim
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območjem odprtega površinskega kopa. Na
robu katerega je manjše območje športno rekreativne vsebine- strelišče. V območju
OPPN je evidentirana tudi enota razpršene
poselitve.
b- Osnovni namen in urbanistični cilj OPPN
Sanacija območja rudnika Ojstro, ki je v
zapiranju, z revitalizacijo obstoječih športnih
programov ter vzpostavitvijo celovitega
športno rekreativnega in turističnega
središča z umestitvijo novih programov za
rekreacijske in prostočasne aktivnosti.
Sanacija območja naj se izvaja na podlagi
redefinicije degradiranega prostora z
aktiviranjem
stavbnih
zemljišč
ter
revitalizacijo kmetijskih in gozdnih površin z
opredelitvijo dopolnilne gradnje ter novih
razvojnih možnosti za vzpostavitev površin
namenjene turizmu in rekreaciji v pretežno
naravnem okolju. Opredelitev novih stavbnih
zemljišč ter delno aktiviranje nepozidanih
stavbnih zemljišč za vzpostavitev športno
rekreativnega območja z dopolnilnimi
terciarnimi vsebinami ter vzpostavitvijo
sončnih elektrarn. Območje naj se vključuje
v celostni koncept ureditve zelenih površin
območja med naseljema/ občinama Hrastnik
in Trbovlje.
c- Dejavnosti
Ureditev območja v območje pretežno zelenih
površin, območje za šport in rekreacijo,
odprte športno rekreativne površine v
naravnem okolju z navezavo na kulturno
krajino. Razvoj rekreativnih vsebin iz meril in
zmogljivosti naravnega prostora (sprehodi,
kolesarjenje, trim steza, jahanje, strelišče,
….) ter vsebin turizma - kot enega
pomembnejših
območja
namenjenega
turizmu
z
raznovrstnimi,
prostorsko
sprejemljivimi dejavnostmi terciarne vsebine
ter območje za sončne elektrarne.
d- Urbanistično oblikovanje- prostorski
koncept, dopustna izraba prostora
Ohranja oziroma v največji meri naj se
sanira osnovna krajinsko hortikulturna
struktura z srednje in visokoraslo avtohtono
vegetacijo
po
celotnem
območju.
Opredelitve javnega prostora ceste (s
kolesarsko stezo) z navezavo na obstoječe

Št. 2

poti, ki naj vzpostavi povezavo do športno
rekreativnega območja oziroma med
občinama tudi s tematskimi in rekreacijskimi
poti (pešpoti sprehajalne poti…). Asfaltiranih
ali drugače površinsko zaprtih površin naj
bo kar najmanj- utrjene površine naj se
izvedejo predvsem v peščeni izvedbi. Javni
prostor skozi območje je mogoče poudariti z
drevoredom
srednje
in
visokoraslih
avtohtonih dreves.
Športno rekreativno območje rudnika Ojstro
naj bo funkcionalno raznovrsten prijeten
ambient - pretežno zeleni javni prostor z
osrednjimi programi (javnimi vsebinami)
koncentriranim v osrednjem in zahodnem
delu območja – dopusti se revitalizacija
obstoječega
strelišča
s
poligonom,
vzpostavitev golf igrišča ter igrišč z igrali,
kampa, ribnika oz. drsališča ipd.. s
spremljajočimi dejavnosti. Ureditev športno rekreativne vsebine naj bo oblikovno
integrirane v razvijajoč se koncept. V
saniranem pretežno naravnem okolju naj se
vzpostavi stavbna struktura drobnega in
srednjega
merila,
tipološko
enovita
poenotena - paviljonske stavbe. Zagotovi
naj se enovitost oblikovanja krajine streh,
tlorisno merilo stavb naj bo podrejeno vlogi
stavbe glede na previdno dejavnost.
Objekte se lahko opremi s fotovoltaiko.
Vzpostavi naj se za preplet povezav
višinsko razgibanega terena z brežinami z
vmesnimi platoji, stopnišči na način da so
oblikujejo posamezni kvalitetni mikro
ambienti- od območja ribnika (na obstoječi
depresiji), igrišča za golf, amfiteatra na
prostem, plato s skulpturo, park ipd.
Vmesne in robne površine območja naj
uredijo kot urejene zelene površine- delno
kot parkovne ureditve pretežno zasajene z
drevjem (sadno drevje, drevesna polja)
delno pa kot površine za vrtičkarstvo s peš
povezavo z osrednjim javnim prostorom. Ob
osnovni komunikacijski poti naj se umesti
območje z javnimi parkirišči. Območje
gozdnih površin je mogoče opremiti z
manjšimi objekti za rekreacijo (podesti kot
razgledne točke in počivališča). Pri izvajanju
posegov v povezavi z dejavnosti na
območju gozdnih površin naj se izvedejo vsi
možni tehnični ukrepi, da bo vpliv na
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prisotne rastlinske in živalske vrste čim
manjši. Objekti naj bodo iz pretežno
naravnih materialov. Na območju je
dopustna postavitev sklopa modulov prosto
stoječih sončnih elektrarn (v eni etaži) in
sicer na delu, ki je prostorsko najmanj
izpostavljen in na način, da vizualno ne
onesnažuje
območja.
Pomembna
je
skladnost celotne ureditve in njeno razmerje
kot celote do kulturne krajine območja.
e- Druge usmeritve glede PIP
Do sprejema OPPN se lahko izvajajo
gradnje in drugi posegi v skladu s splošnimi
merili in pogoji tipa GE kot je določen za
posamezno EUP ter s posebnimi merili
(odlok - priloga 1). Pri ureditvah pred
sprejemom OPPN naj se upoštevajo
razvojna izhodišča ureditve celote na
podlagi obstoječih oziroma eventualnih
novih strokovnih podlag za celotno območje.
Za potrebe zaščite in reševanja se predvidi
ureditev
heliodroma.
Območja
za
vrtičkarstvo se ohranja, v okviru OPPN pa
se lahko razširi.
Območje naj se ureja na način, da se v čim
večji meri ohrani obstoječe naravno
drevesno in grmovno vegetacijo, ki se jo
vključi v sistem zelenih površin območja
urejanja. Le ta naj se ohranja v obliki zaplat
oziroma skupin gozdnega drevja ali
posameznih
dreves.
Pri
načrtovanju
ureditev je potrebno zagotoviti neoviran
dostop do sosednjih gozdnih zemljišč za
potrebe
gospodarjenja
ter
omogočiti
prostore za začasno skladiščenje lesa. Za
postavitev sončne in vetrne elektrarne naj
se izdela izhodiščno analizo vplivov
predvidene ureditve v prostoru z obravnavo
ekoloških in prostorskih vidikov investicije.
Na območjih kmetijskih zemljišč so dopustni
le posegi in gradnje v skladu s 64. členom,
na območju gozdnih zemljišč pa s 65.
členom odloka o OPN,
OPPN 19-01: Spremembe in dopolnitve
ureditvenega načrta za odlagališče
komunalnih in industrijskih odpadkov
Unično

–
–
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velikost območja OPPN: 25,66 hg
nova podrobna namenska raba: O,
E, PC, K, G;

a- Vloga v prostoru, obstoječe stanje
Na območju urejanja se zagotavlja
odlaganje nenevarnih odpadkov za potrebe
Zasavske regije ter izvaja obdelava in
predelava odpadkov pred odlaganjem.
Prostorske rezerve omogočajo dolgoročno
izvajanje te dejavnosti in hkrati s sanacijo
odpirajo možnosti za izrabo sončne energije
za proizvodnjo električne energije.
b- Osnovni namen in urbanistični cilj OPPN
OPPN naj s prostorskimi izvedbenimi pogoji
omogoči razvoj sodobnih tehnoloških oblik
obdelave nenevarnih odpadkov ter njihove
predelave z namenom zmanjšanja količin
pred končno odložitvijo in nadaljnjo uporabo
izločenih ter predelanih odpadkov. S fazno
sanacijo posameznih odlagalnih polj se te
površine namenijo postavitvi fotonapetostne
elektrarne. Za postavitev FNE se poleg
saniranega dela odlagalnih polj uporabijo
površine ob odlagališču, ki segajo v vplivno
območje odlagališča in se sedaj urejajo z
veljavnim ureditvenim načrtom. V območje
urejanja pa se za potrebe FNE vključujejo
še površine severnega pobočja nad
odlagališčem.
c- Dejavnosti
Na lokaciji se izvajajo dejavnosti povezane z
ravnanjem z nenevarnimi odpadki ter
odlaganje ostankov odpadkov po obdelavi.
Hkrati se razvija dejavnost pridobivanja
električne energije iz obnovljivih virov –
energije sonca.
d- Prostorski koncept/urbanistični tipi,
arhitektura
Odlagalna polja se urejajo na podlagi
posebnega
projekta
ob
upoštevanju
izhodiščnega stanja odlagalnega prostora v
aktivnem delu odlagališča ter načrtovanega
razvoja novega odlagalnega prostora za
prihodnje potrebe po posameznih fazah.
Novi objekti za predelavo in obdelavo
odpadkov se razvijajo iz obstoječe lokacije
tehnoloških objektov v osrednjem delu
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odlagališča. Industrijski objekti naj bodo s
konstrukcijo podrejeni nosilnosti tal, velikost
in oblika pa podrejena izbrani tehnologiji
obdelave in predelave odpadkov. Na
strehah in stenah objektov naj se omogoči
instalacija FNE. Infrastrukturna oprema
območja naj bo dimenzionirana na
dolgoročne potrebe odlagališča kot tudi
FNE. Načrtovanje FNE naj upošteva
razmestitev po posameznih (prostorskih)
sklopih. Ti so: strehe in stene objektov
odlagališča, območje znotraj meja UN s
površinami izven prostora potrebnega za
odlaganje odpadkov in površine pobočja
izven meje UN.
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Območje urejanja je namenjeno gradnji:
- drugih gradbeno inženirskih objektov –
odlagališča za nenevarne odpadke;
- gradbeno
inženirskih
objektov
–
kompleksnih industrijskih objektov –
energetskih objektov - fotonapetostna
elektrarna;
- nestanovanjskih stavb in sicer kot celota
ali del industrijske stavbe in skladišča,
garažne stavbe ter upravne in pisarniške
stavbe;
- gradbeno inženirskih objektov – omrežij
komunalne, energetske, komunikacijske
in prometne infrastrukture (za potrebe
delovanja odlagališča in pripadajočih
stavb ter FNE).

e - Faznost glede na stopnjo urbanega
razvoja v prostorskem kontekstu;
Dopusti se možnost postavitve nezahtevnih
Ureditev II. faze odlagališča se načrtuje v in enostavnih objektov, kot pomožnih
dveh podfazah. V prvi postavitev objekta infrastrukturnih objektov ter začasnih
sortirnice in kompostarne, rekonstrukcija objektov, kot jih opredeljuje Uredba o
čistilne
naprave
ter
dopolnitev razvrščanju objektov glede na zahtevnost
elektroenergetskega in komunikacijskega gradnje.
omrežja. V drugi se, sočasno z zapiranjem
drugega odlagalnega polja zgradi tretje 2 - Lega objektov na GE in organizacija
odlagalno polje in dopolni kanalizacijsko
prostora
omrežje za odvajanje meteornih in izcednih Stavbe za predelavo in obdelavo odpadkov
vod. Tretje odlagalno polje se zgradi v treh se umestijo tako, da se izrabi prostor
etapah. Vsaka etapa je funkcionalna, saniranega dela odlagališča in obrobni deli
hidravlično neodvisna celota s kapaciteto območja urejanja zunaj aktivnega in
odlagalnega
prostora
za
odlaganje neizrabljenega dela območja na južni strani.
preostankov odpadkov iz občin Zasavja za Na severni strani se razmestijo moduli FNE
dobo najmanj 5 let ter z vsemi potrebnimi v medsebojno razmaknjenih funkcionalnih
ureditvami
(dostopi,
odplinjevanje, poljih. Medsebojni odmiki naj bodo v funkciji
hidravlična pregrada, odvajanje izcednih vzdrževanja in čiščenja modulov ter
voda, …).
požarnega varstva. Prostor med moduli se
ohranja ozelenjen pretežno s travno
Postavitev FNE se načrtuje kot samostojna vegetacijo. Pri načrtovanju se prouči
investicija z možnostjo postopne realizacije možnosti za zasaditev prostih površin s
po posameznih prostorskih enotah (na koristnim trajnim nizkim rastlinjem.
objektih , na saniranem delu odlagališča, ki
se lahko izvaja sočasno z gradnjo objektov 3 – Velikost objektov
odlagališča ali neodvisno od nje).
Velikost objektov se opredeli glede na izbiro
razpoložljive sodobne tehnologije obdelave
Ureditev cestne povezave do odlagališča se in predelave odpadkov. Njihova zmogljivost
lahko načrtuje kot samostojen projekt v naj ob ustrezni tehnološki rešitve omogoča
okviru sanacije cestnega omrežja v občini. predelavo odpadkov najmanj do predpisane
Izvedba celotne II. faze odlagališča naj se minimalne stopnje oziroma količine, ki je še
zagotovi najkasneje do leta 2022.
dopustna za odložitev, oziroma za potrebno
zmogljivost obdelave – sortiranja in
Druge usmeritve za določitev PIP v OPPN
predelave – kompostiranja. Tretje odlagalno
1 - Namembnost in vrsta posegov
polje naj zagotavlja prostornino za odložitev
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okvirno 240.000 m3 odpadkov. Odlagalno
polje se razdeli na več samostojnih etap –
neodvisnih hidravličnih polj, priporočljivo je,
da površina vsake etape na začetku
polnjenja obsega okvirno velikost 4.000 do
5.000 m2.
Za postavitev objekta FNE se lahko
namenijo vse površine v območju urejanja,
ki niso potrebne za aktivni del odlagališča
odpadkov ob upoštevanju odmikov od
parcelnih meja.
Medsebojni odmiki in odmiki od meje
območja urejanja naj zagotavljajo varno
obratovanje objektov, vodov in naprav.
4 - Urbanistično in arhitekturno oblikovanje
objektov
Stavbe naj bodo oblikovane v tipologiji
industrijskih stavb, brez posebnosti v
oblikovnih potezah. Strehe stavb naj glede
usmerjenosti, naklona in konstrukcijske
izvedbe (nosilnosti) omogočijo postavitev
modulov FNE.
Obstoječa morfologija terena se z
načrtovanjem objektov odlagališča in FNE
lahko spreminja vendar ob upoštevanju
varstvenih pogojev za preprečevanje
nastajanja plazov in erozijskega delovanja
voda. Za izenačevanje naklonov pobočnih
delov za namestitev FN modulov se lahko
brežine izvedejo v obliki škarp, kamnitih
zložb ali kaskad z utrditvami iz naravnih ali
umetnih materialov. Njihove višine naj
praviloma ne presegajo 1,0 m.
Območje naj se fizično zavaruje z žično
ograjo.
Dopolnilno
se
lahko
uredi
elektronsko varovanje in video nadzor.
Vizualno izpostavljenost območja FNE proti
naselju Unično se ublaži z zasaditvijo
visokoraslega drevja avtohtonih vrst.
5 - Pogoji in merila za parcelacijo
Parcelacija naj se pred gradnjo izvede tako,
da bodo parcelne meje znotraj območja
oblikovale funkcionalne prostorske enote
glede na njihov namen in naj bodo v kar
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največji
možni
meri
usklajene
z
načrtovanimi oziroma izvedenimi gradnjami.
6 - Pogoji gradnje in priključevanja na
omrežja in naprave gospodarske javne
infrastrukture
Dogradijo
se
objekti
in
naprave
infrastrukture znotraj območja urejanja za
obratovanje odlagališča in FNE. Možnost
gradnje infrastrukturnih vodov se naj
zagotavlja na celotnem območju urejanja z
OPPN. Pri načrtovanju kanalizacijskega
sistema za odvajanje in čiščenje odpadnih
padavinskih, komunalnih vod s stavb
odlagališča, padavinskih in izcednih vod
deponijskega telesa ter prispevnih površin
FNE se zagotavlja racionalne rešitve ob
upoštevanju zahtev predpisov s področja
varstva voda in tal.
Načrtovanje priključkov na omrežja in
naprave
ostale
gospodarske
javne
infrastrukture naj v čim večji meri zasleduje
ekonomičnost pri stroških investicije in
vzdrževanja ter funkcionalnost obratovanja
v korist obeh vrst dejavnosti (ravnanja z
odpadki in proizvodnje električne energije).
7 - Celostno ohranjanje kulturne dediščine,
okolja, narave in naravnih dobrin ter varstva
pred naravnimi in drugim nesrečami
Načrtovani posegi bodo spremenili podobo
kulturne krajine na mikro ravni. Ureditveno
območje se zato lahko prepoznavno
razlikuje od naravne krajine (hortikulturne
ureditve robnega dela območja, ograje,
kaskade …ipd).
Sončni paneli naj imajo belo obrobo in
mrežo (širine do 1 cm), ki razdeli panele na
manjše dele in zagotavljajo varovanje
vodnih žuželk. Za varstvo rastlin in talnih
živali naj se pri vzdrževanju solarnih
panelov in drugih pripadajočih struktur
uporabljajo
preverjeno
biorazgradljiva
čistilna sredstva. Čiščenje in priprava
površin ter nameščanje struktur solarnih
panelov naj se izvede izven gnezditvene
sezone ptic ( v obdobju pred 1. marcem
in/ali po 31. avgustu). Pod solarnimi paneli
in v njihovi okolici naj se ohrani obstoječa
travniška vegetacija (vzdrževanje s čim
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poznejšo poletno/jesensko košnjo - izven
gnezditvene sezone ptic ali naj se vzpostavi
primeren pašni režim z drobnico z nizko
obremenjenostjo površin - 0,3-0,7 živali/ha).
Za površine namenjene sončni elektrarni se
pred izgradnjo izdela (pilotska) strokovna
študija vpliva sončnih celic na ta HT.
Raziskava naj vključuje tudi primerno
upravljanje površin (zgolj košnja). Območje
mora pred načrtovanjem pregledati biolog strokovnjak za plazilce/habitatne tipe
(izvedba v pomladanskem in poletnem
času).V kolikor se ugotovi, da je območje
pomembno za dvoživke in plazilce, je
potrebno upoštevati omilitvene ukrepe za
plazilce in dvoživke. Oceni naj se tudi
naravovarstvena vrednost kamnišča za
rastline in se predpišejo potrebni omilitveni
ukrepi in upoštevajo pri izvedbi elektrarne.
Območje FNE naj bo posebej načrtovano in
opremljeno z vidika varstva pred požarom s
posebej poudarjenim zavarovanjem pred
možnostjo razširitve požara v naravni
prostor zunaj ureditvenega območja. Prav
tako morajo biti moduli zavarovani pred
udarom strele.
Na celotnem območju urejanja z OPPN naj
se zagotavljajo možnosti infrastrukturnih
ureditev za potrebe odlagališča komunalnih
odpadkov, za končno sanacijo odlagališča
in za izvedbo ukrepov za preprečevanje in
sanacijo pojavov erozije in plazenja tal.
Posebej se načrtuje sistem odvajanja
padavinskih voda z območja FNE tako, da
se vode v čim večji meri zadržujejo in
varujejo pred hipnim odtokom s ponikanjem
v teren. Pri zbiranju in odvajanju preko
sistema odprtih jarkov se s prelivanjem ne
sme ogroziti stabilnosti tal. Temu cilju je
prvenstveno podrejeno načrtovanje zelenih
presekov med območji modulov. Zatiranje
plevelov, robidja in neprimernih rastlin s
kemičnimi sredstvi se dopusti le izjemoma v
primerih, ko drugi načini vzdrževanja zelenih
površin niso dovolj učinkoviti in le na način,
ki ne vpliva na naravno okolje zunaj
območja urejanja.
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8 - Varovanja zdravja
Pri načrtovanju tehnično tehnoloških rešitev
in stavb je potrebno poleg preprečevanja
možnega vpliva odpadkov na zdravje ljudi
pri ravnanju z njimi, upoštevati vse pogoje
za ustrezno varstvo zaposlenih pred vplivi
prašnih delcev, elektromagnetnega sevanja,
izpustov v zrak in hrupa. Na območju se
uveljavijo merila za IV. stopnjo varstva pred
hrupom.
9 – Pogoji poseganja na gozdne površine
Za gradnjo FNE naj se najprej uporabijo
stavbe, degradirane površine odlagališča ter
druge negozdne površine in šele nato
gozdna zemljišča. Poseg v gozd se lahko
izvede šele v zadnji fazi predvidene
prostorske ureditve in ko so druge
negozdne površine že v celoti izrabljene.
Izvaja naj se od vzhoda proti zahodu.
Krčitev gozda naj bo na zahodnem delu
omejena na najnujnejši obseg.
Krčitev gozda naj se izvede postopno v
obsegu predvidenem za posamezno fazo in
šele pred začetkom gradnje posamezne
faze. Pri tem mora biti odlagališče iz
predhodne faze v celoti zapolnjeno in
sanirano.
Vse ureditve v OPPN se načrtujejo tako, da
bodo zagotovljeni dostopi do zalednih
gozdnih zemljišč ter bo omogočena
neovirana uporaba prometnic za spravilo
lesa. Obstoječe dostope, ki bodo ukinjeni je
potrebno nadomestiti z novimi. Na območjih
gozdnih zemljišč so dopustni le posegi in
gradnje v skladu s 65. členom odloka o
OPN,
10 – Pogoji poseganja na kmetijske
površine
Na območjih kmetijskih zemljišč so dopustni
le posegi in gradnje v skladu s 64. členom o
OPN,
11 – Prostorski izvedbeni pogoji do sprejetja
OPPN
Do sprejetja OPPN veljajo na delu, kjer je
sprejet UN, določila tega akta. V preostalem
delu območja urejanja, gradnja in drugi
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posegi niso dopustni, ohranja se raba
kmetijskih oziroma gozdnih zemljišč.
3.
Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu
okolja (Uradni list RS, št. 39/2006–UPB-1,
49/2006-ZMetD, 66/2006 Odl.US: U-I-51/0610,
112/2006
Odl.US:
U-I-40/06-10,
33/2007-ZPNačrt,
57/2008-ZFO-1A,
70/2008, 108/2009, 108/09 - ZPNačrt-A,
48/12, 57/12, 92/13, 56/2015), 59. člena
Zakona o gospodarskih javnih službah
(Uradni list RS, št. 32/1993, 30/1998ZZLPPO, 127/2006-ZJZP, 38/2010-ZUKN,
57/2011), 3. in 5. člena Uredbe o
metodologiji za oblikovanje cen storitev
obveznih občinskih gospodarskih javnih
služb varstva okolja (Uradni list RS, št.
87/2012, 109/2012), 37. člena Odloka o
oskrbi s pitno vodo na območju občine
Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja, št.
29/2009), 12. člena Odloka o pogojih za
podelitev koncesije za opravljanje obvezne
lokalne gospodarske javne službe oskrba s
pitno vodo na območju Občine Hrastnik
(Uradni vestnik Zasavja, št. 8/2007,
11/2008), 22. člena Odloka o odvajanju in
čiščenju komunalne in padavinske odpadne
vode na območju Občine Hrastnik (Uradni
vestnik Zasavja, št. 29/2009), 12. člena
Odloka o pogojih za podelitev koncesije za
opravljanje obvezne lokalne gospodarske
javne službe odvajanje in čiščenje
komunalnih odpadnih in padavinskih voda
na območju občine Hrastnik (Uradni vestnik
Zasavja, št. 8/2007, 11/2008), 43. člena
Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v
Občini Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja, št.
14/2009, 20/2012), 41. člena Odloka o
pokopališki in pogrebni dejavnosti ter
urejanju pokopališč v Občini Hrastnik
(Uradni vestnik Zasavja, št. 21/2002) in 15.
člena Odloka o pogojih za podelitev
koncesije za opravljanje gospodarske javne
službe upravljanje, urejanje in vzdrževanje
pokopališč, dajanje grobnih prostorov v
najem in izvajanje pokopališče in pogrebne
dejavnosti v občini Hrastnik (Uradni vestnik
Zasavja, št. 8/2007, 11/2008), 27. člena
Odloka o oglaševanju v Občini Hrastnik

Stran 221

(Uradni vestnik Zasavja, št. 31/2008), 15.
člena Odloka o pogojih za podelitev
koncesije za opravljanje izbirne lokalne
gospodarske javne službe upravljanje
tržnice v Hrastniku (Uradni vestnik Zasavja,
št.
6/2010),
21. člena Odloka o
gospodarskih javnih službah v Občini
Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja, št. 4/2007)
in 17. člena Statuta Občine Hrastnik (Uradni
vestnik Zasavja, št. 17/2010 – čistopis
(19/2010 popr.)) je Občinski svet Občine
Hrastnik na 11. redni seji dne 4. 2. 2016
sprejel
SKLEP o soglasju k cenam storitev
občinskih gospodarskih javnih služb in
subvencioniranju cen storitev obveznih
občinskih gospodarskih javnih služb
varstva okolja na območju Občine
Hrastnik v letu 2016
1. člen
Občinski svet Občine Hrastnik daje soglasje
k cenam storitev obveznih občinskih
gospodarskih javnih služb oskrbe s pitno
vodo, čiščenja komunalne odpadne vode,
odvajanja komunalne odpadne vode,
storitvam
povezanim
z
nepretočnimi
greznicami, obstoječimi greznicami in
malimi komunalnimi čistilnimi napravami,
zbiranja
določenih
vrst
komunalnih
odpadkov,
upravljanja,
urejanja
in
vzdrževanja
pokopališč
ter
izvajanja
pokopališke in pogrebne dejavnosti, ter
izbirne občinske gospodarske javne službe
plakatiranja na javnih plakatnih mestih,
nameščanja transparentov in izobešanja
zastav na območju Občine Hrastnik.
Ta sklep ureja tudi višino in vir
subvencioniranja
obvezne
občinske
gospodarske javne službe oskrbe s pitno
vodo, odvajanja komunalne odpadne vode
in čiščenja komunalne odpadne vode v
Občini Hrastnik za obdobje od uveljavitve
cen storitev teh gospodarskih javnih služb iz
prejšnjega odstavka tega člena do 31. 12.
2016 oziroma do uveljavitve novih cen
storitev
teh
obveznih
občinskih
gospodarskih javnih služb varstva okolja.
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2. člen

(1) Cena storitve obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo znaša:
vodomer

OMREŽNINA v €/DN

DN < 20

3,2389

20 < DN < 40

9,7167

40 < DN < 50

32,3890
48,5835
97,1670
161,9450
323,8900
647,7800

50 < DN < 65
65 < DN < 80
80 < DN < 100
100 < DN < 150
150 < DN

(2)
Cena
storitve
obvezne
občinske
gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo
se subvencionira za gospodinjstva v višini 60 %
v delu, ki predstavlja uporabo gospodarske
javne infrastrukture, za obdobje od uveljavitve
cene iz prejšnjega odstavka tega člena do 31.
12. 2016 oziroma do uveljavitve nove cene
vodomer
DN < 20
20 < DN < 40
40 < DN < 50
50 < DN < 65
65 < DN < 80
80 < DN < 100
100 < DN < 150
150 < DN

VODARINA
v €/m3

0,6013

storitve oskrbe s pitno vodo, vključno z DDV.
(3) Subvencija cene storitve gospodarske javne
službe oskrbe s pitno vodo v delu, ki predstavlja
uporabo gospodarske javne infrastrukture (del
omrežnine), znaša:

60% subvencija omrežnine oskrbe s pitno vodo
€/mesec
1,7092
5,1277
17,0922
25,6383
51,2766
85,4610
170,9220
341,8440
3. člen

(1) Cena storitve obvezne občinske gospodarske javne službe čiščenja komunalne odpadne vode
znaša:
vodomer

OMREŽNINA v €/DN

DN < 20

2,6335

20 < DN < 40

7,9005

40 < DN < 50

26,3350
39,5025
79,0050
131,6750
263,3500
526,7000

50 < DN < 65
65 < DN < 80
80 < DN < 100
100 < DN < 150
150 < DN

IZVAJANJE GJS v €/m3

0,4630
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(2)
Cena
storitve
obvezne
občinske
gospodarske javne službe čiščenja komunalne
odpadne
vode
se
subvencionira
za
gospodinjstva v višini 45 % v delu, ki predstavlja
uporabo gospodarske javne infrastrukture, za
obdobje od uveljavitve cene iz prejšnjega
odstavka tega člena do 31. 12. 2016 oziroma do
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uveljavitve nove cene storitve čiščenja
komunalne odpadne vode, vključno z DDV.
(3) Subvencija cene storitve gospodarske javne
službe čiščenja komunalne odpadne vode v
delu, ki predstavlja uporabo gospodarske javne
infrastrukture (omrežnina), znaša:

vodomer

45% subvencija omrežnine čiščenja komunalne odpadne vode
€/mesec

DN < 20

1,1851
3,5552

20 < DN < 40

11,8508
17,7761
35,5523
59,2538
118,5075
237,0150

40 < DN < 50
50 < DN < 65
65 < DN < 80
80 < DN < 100
100 < DN < 150
150 < DN

4. člen
(1) Cena storitve obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja komunalne odpadne vode
znaša:

vodomer

OMREŽNINA v €/DN

DN < 20

1,9917

20 < DN < 40

5,9751

40 < DN < 50

19,9170
29,8755
59,7510
99,5850
199,1700
398,3400

50 < DN < 65
65 < DN < 80
80 < DN < 100
100 < DN < 150
150 < DN

(2) Cena storitve obvezne občinske
gospodarske
javne
službe
odvajanja
komunalne odpadne vode se subvencionira
za gospodinjstva v višini 80 % v delu, ki
predstavlja uporabo gospodarske javne
infrastrukture, za obdobje od uveljavitve cene
iz prejšnjega odstavka tega člena do 31. 12.
2016 oziroma do uveljavitve nove cene
storitve odvajanja komunalne odpadne vode,

IZVAJANJE
GJS v €/m3

0,1486

vključno z DDV.
(3) Subvencija cene storitve gospodarske
javne službe odvajanja komunalne odpadne
vode v delu, ki predstavlja uporabo
gospodarske javne infrastrukture (omrežnina),
znaša:
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80% subvencija omrežnine odvajanja komunalne odpadne vode
€/mesec
1,5934
4,7801
15,9336
23,9004
47,8008
79,6680
159,3360
318,6720

40 < DN < 50
50 < DN < 65
65 < DN < 80
80 < DN < 100
100 < DN < 150
150 < DN

5. člen
Cena storitev obvezne občinske gospodarske javne službe vezanih na nepretočne greznice,
obstoječe greznice in male komunalne čistilne naprave znaša:
STORITVE VEZANE NA NEPRETOČNE GREZNICE, OBSTOJEČE GREZNICE
IN MKČN v €/m3
0,2484
6. člen
Cene storitev obvezne občinske gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki
znašajo:
OMREŽNINA
v €/kg

IZVAJANJE GJS
v €/kg

ZBIRANJE MEŠANIH KOMUNALNIH ODPADKOV

/

0,1178

ZBIRANJE BIOLOŠKO RAZGRADLJIVIH ODPADKOV

/

0,0754

Javna služba

7. člen
Cene storitev obvezne občinske gospodarske javne službe upravljanja, urejanja in vzdrževanja
pokopališč ter izvajanja pokopališke in pogrebne dejavnosti znašajo:
a) cene pokopaliških in pogrebnih storitev:
urejanje pokojnika z oblačenjem
urejanje pokojnika brez oblačenja
izkop klasičnega groba
zasip klasičnega groba
izkop klasičnega groba s poglobljeno jamo
zasip klasičnega groba s poglobljeno jamo
izkop otroškega groba
zasip otroškega groba
izkop žarnega groba
zasip žarnega groba
odpiranje in zapiranje groba

CENA v €
63,46
31,72
92,71
30,90
111,71
37,23
55,87
18,62
35,72
11,90
29,84
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prevoz s specialnim pogrebnim vozilom (lokalno s spremljevalcem)
prevoz s specialnim pogrebnim vozilom v Ljubljano na upepelitev
prevoz s specialnim pogrebnim vozilom s spremljevalcem izven Hrastnika (na km)
organizacija pogreba
izvedba pogrebne svečanosti
- klasični pogreb
- žarni pogreb
uporaba poslovilnega objekta
prvo čiščenje groba
- klasični
- žarni
režijska ura pokopališkega delavca
spravilo ponesrečenca
urejanje obduciranca
uporaba transportne krste
storitve izkopa ali prekopa umrlega (izkop, prekop, zasip, uporaba zaščitnih
sredstev, dezinfekcijskih sredstev, dovoljenja …).
-pokop do 10 let
-pokop na 10 let
čakanje na žaro v Ljubljani
Manipulativni stroški-upepelitev
Dodatek za delo izven delovnega časa
Dodatek za nedeljo in praznike

57,00
64,83
0,48
18,35
95,29
47,60
32,91
50,56
25,34
14,66
117,55
126,91
41,96
446,00
334,00
24,82
5%
50 %
50 %

b) cene najemnin grobov:
VRSTA GROBA

CENA

otroški grob
enojni grob
dvojni grob
rezervacija groba
grobnice
žarni grobovi

19,19
22,05
24,15
31,81
23,43
22,95
8. člen

Cene storitev izbirne občinske gospodarske javne službe plakatiranja na javnih plakatnih mestih,
nameščanja transparentov in izobešanja zastav znašajo:
Plakatiranje na stalnih plakatnih mestih
Oznaka plakata
Velikosti plakatov po
ISO 216 v mm
Velikost do A4
210 x 297
Velikost do A3
297 x 420
Velikost do A2
420 x 594
Velikost do A1
594 x 841
Velikost do A0
841 x 1189
Velikost do B4
250 x 353
Velikost do B3
353 x 500
Velikost do B2
500 x 707
Velikost do B1
707 x 1000

Cena
V €/kom
4,30
4,30
4,30
8,60
17,20
6,00
6,00
6,00
12,00
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Velikost do B0
Nameščanje transparenta

1000 x 1414

9. člen
Občinski svet Občine Hrastnik se je seznanil s
cenami storitev izbirne občinske gospodarske
javne službe upravljanja javne tržnice.

10.člen
Subvencije se dodeljujejo v skladu s Sklepom
Komisije z dne 20. decembra 2011 o uporabi
člena 106(2) Pogodbe o delovanju Evropske
unije za državno pomoč v obliki nadomestila za
javne storitve, dodeljenega nekaterim podjetjem,
pooblaščenim za opravljanje storitev splošnega
gospodarskega pomena (notificirano pod
dokumentarno
številko
C(20119380)
(2012/21/EU).
Cene storitev obveznih občinskih gospodarskih
javnih služb varstva okolja se subvencionirajo iz
občinskega proračuna Občine Hrastnik, in sicer
oskrba s pitno vodo iz proračunske postavke
4216105 Subvencije cen oskrbe s pitno vodo,
odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode
pa
iz
proračunske
postavke
4215012
Subvencioniranje cen odvajanja in čiščenja
odpadne vode.
Zahtevek za izplačilo subvencij izvajalec
obveznih občinskih gospodarskih javnih služb
varstva okolja izstavi do 10. v mesecu za tekoči
mesec.
11. člen
Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati Sklep
o soglasju k cenam storitev obveznih občinskih
gospodarskih javnih služb varstva okolja na
območju Občine Hrastnik za leto 2014 (Uradni
vestnik Zasavja, št. 18/2014).
12. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Zasavja,
veljati pa začne s prvim dnem naslednjega
meseca po objavi.
Številka: 354-51/2015
Datum: 4.2.2016
ŽUPAN
OBČINE HRASTNIK
Miran JERIČ
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24,00
95,20

…

4.
Na podlagi 30. in 31. člena Zakona o vrtcih
(Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno
besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 94/10
– ZIU, 62/10 – ZUPJS, 40/11 – ZUJPS-A in
40/12 – ZUJF), 7. člena Pravilnika o plačilih
staršev za programe v vrtcih (Ur. list RS štev.
129/06,79/08, 119/08, 102/09) 17. in 18. in 22.
člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje
cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo
(Uradni list RS št. 97/03,77/05 in 120/05), 29 in
35. člena Zakona o lokalni samoupravi ( 100/05
UPB) in 17. člena Statuta Občine Hrastnik
(Uradni vestnik Zasavja št. 17/2010- čistopis in
19/2010-popravek) je Občinski svet Občine
Hrastnik na 11 . seji dne, 4.2.2016 sprejel
sklep
o določitvi števila otrok v oddelkih v Vrtcu
Hrastnik.
I.
Število otrok v oddelkih vrtca na območju
Občine Hrastnik se določi tako, da presega
zakonske normative na oddelek za dva otroka.
II.
Ta sklep prične veljati z dnem objave v
Uradnem vestniku Zasavja
Številka:602-1/2016
Datum: 4.2.2016.
ŽUPAN
OBČINE HRASTNIK
Miran JERIČ
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5.

IV.

Na podlagi 30. in 31. člena Zakona o vrtcih
(Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno
besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 94/10
– ZIU, 62/10 – ZUPJS, 40/11 – ZUJPS-A in
40/12 – ZUJF), 7. člena Pravilnika o plačilih
staršev za programe v vrtcih (Ur. list RS štev.
129/06,79/08, 119/08, 102/09) 17. in 18. in 22.
člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje
cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo
(Uradni list RS št. 97/03,77/05 in 120/05), 29 in
35. člena Zakona o lokalni samoupravi ( 100/05
UPB) in 17. člena Statuta Občine Hrastnik
(Uradni vestnik Zasavja št. 17/2010- čistopis in
19/2010-popravek) je Občinski svet Občine
Hrastnik na 11. seji dne, 4.2.2016 sprejel

V primeru, da je otrok (starejši ali edini otrok), ki
je vključen v vrtec, strnjeno odsoten dlje kot 30
dni, se od 31. dne plačilo staršev zniža za
stroške živil v skladu z odstotkom, ki ga k ceni
programa prispevajo starši za vsak dan
otrokove odsotnosti in za 50% oskrbnih stroškov
, občina, zavezanka za plačilo, krije razliko do
ekonomske cene brez stroškov živil.

SKLEP
o določitvi cen programov vzgoje in varstva
otrok v Vrtcu Hrastnik
I.

V.
V poletnih mesecih (julij in avgust) občina ustanoviteljica vrtca, zagotavlja vrtcu sredstva v
višini cene programa brez živil za število otrok,
ki predstavlja razliko med dejanskim številom
prisotnih otrok v oddelkih in najvišjim
normativnim številom za posamezne oddelke
(glede na število oddelkov v tekočem šolskem
letu).
VI.

Ekonomska cena programov vzgoje in varstva
predšolskih otrok v Vrtcu Hrastnik znaša od 1. 3.

Vrtcu se nakažejo sredstva za delo pedagoga,
jubilejne nagrade in odpravnine v skladu z
zahtevkom, ki ga vrtec izstavi občini.

Cena prehrane na dan
 malica
 sadna malica
 kosilo
 popoldanska malica

(obrazec se nahaja na upravi in enotah vrtca) do
15. v tekočem mesecu. Izpis začne veljati s
prvim dnem v naslednjem mesecu. V primeru,
da to ne storijo do tega datuma, krijejo vse
oskrbne stroške, brez stroškov prehrane, tudi v
naslednjem mesecu zmanjšane za 50%
oskrbnih stroškov, če je odsotnost daljša od 31
dni.
VIII.

2,16 EUR
0,68 EUR
0,23 EUR
1,02 EUR
0,23 EUR

II.
V primeru, da starši javijo otrokovo odsotnost do
7,30 ure, se jim plačilo prehrane odšteje v
skladu z odstotkom, ki ga k ceni programa
prispevajo, od prvega dne otrokove odsotnosti,
sicer pa šele od 4. dne dalje.
III.
V primeru, da je otrok strnjeno odsoten manj
kot 30 dni, se plačilo staršev zmanjša za stroške
prehrane, v skladu z odstotkom, ki ga k ceni
programa prispevajo, od prvega dne otrokove
odsotnosti, če je ta pravočasno javljena.

V primeru vpisa in vstopa otroka sredi meseca,
občina - ustanoviteljica vrtca krije
stroške
doplačila do normativnega števila otrok v
oddelku (brez stroškov prehrane) do datuma
izdane odločbe.
IX.
Ta sklep prične veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem vestniku Zasavja, uporablja pa se od
1. 3. 2016 dalje.
Številka:602-1/2016
Datum: 4.2.2016
ŽUPAN
Miran JERIČ
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Občinski svet Občine Hrastnik je, na podlagi 99.
in 101. člena Zakona o socialnem varstvu (Ur.
list RS, št. 3/2007 UPB 2 in spremembe), 38.
člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje
cen socialno varstvenih storitev (Ur. list RS št.
87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09, 6/12) ter 17.
člena statuta Občine Hrastnik (UVZ št. 17/10 –
UPB, popravek 19/10), na 11. seji,
dne
4.2.2016 sprejel
SKLEP
O soglasju
k ceni pomoč družini na domu, ki jo izvaja
Dom starejših Hrastnik in ceni dodatnih
nalog, ki jih za Občino Hrastnik opravlja
Center za socialno delo Hrastnik
1.

3.
Center za socialno delo bo, v soglasju z
Oddelkom
za
družbene
dejavnosti
in
gospodarstvo Občine Hrastnik, dodatno oprostil
tiste upravičence oz. prosilce do socialno
varstvene pomoči, ki niso na podlagi svojih
dohodkov in dohodkov njihovih zavezancev
sposobni plačati ceno neposredne socialne
oskrbe, glede na njihove zdravstvene,
psihofizične in druge socialne okoliščine.
Dodatna oprostitev znaša do 50% višine
storitev, ki jo mora plačati zavezanec
4.
Stroški sodelovanja socialne oskrbovalke pri
dostavi kosila na dom se uporabnikom ne
zaračuna in prizna kot dodatna subvencija
občinskega proračuna.

Občinski svet Občine Hrastnik soglaša:
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da znaša strošek storitve pomoči družini na
domu 18,27 € na uro,
da znaša cena storitve za uporabnika 5,05
€ na uro.

Razlika v ceni predstavlja subvencijo iz
občinskega proračuna skladno z veljavno
zakonodajo za oblikovanje cen storitve pomoči
na domu.
2.
Občinski svet soglaša, da se za uporabnike
storitve, ki imajo stalno prebivališče na območju
občine Hrastnik, za katere bo Center za
socialno delo Hrastnik v upravnem postopku
oprostitve plačila storitve pomoči na domu
ugotovil možnost vknjižbe Občine Hrastnik na
premoženje upravičenca, postopek vknjižbe na
premoženje po 100. c členu Zakona o
socialnem varstvu ne izvede, izvede pa se, če je
iz pripisa na vlogi razvidno, da posamezni
upravičenec to izrecno želi.

5.
Cena programa izvajanja dodatnih nalog
osebne pomoči, ki jih izvaja Center za socialno
delo Hrastnik znaša 506,35 € mesečno.
6.
To soglasje velja od 1. 3. 2016 dalje.
7.
Z dnem začetka uporabe tega sklepa preneha
veljati Sklep o soglasju k ceni socialno
varstvene storitve »pomoč družini na domu« in
ceni dodatnih nalog Centra za socialno delo
(Uradni vestnik Zasavja št. 6/14).
Številka: 122-1/2016
Datum: 4.2.2016
ŽUPAN
Miran JERIČ
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Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007-UBP2,
76/2008, 79/2009, 51/2010), 7. in 106f. člena
Zakona o javnih financah (Uradni list RS št.
11/2011-UPB4,
14/2013-popr.,
101/2013),
Zakona za uravnoteženje javnih financ občin
(Ur. list RS, št. 14/2015-ZUUJFO), Odloka o
proračunu Občine Hrastnik za leto 2016 (Uradni
vestnik Zasavja št. 34/2015), Pravilnika o
dodeljevanju sredstev za pospeševanje razvoja
podjetništva v občini Hrastnik (Ur. vestnik
Zasavja št. 5/2015 z dne 2.3.2015; v
nadaljevanju: Pravilnik) in Mnenja o skladnosti
sheme »de minimis pomoči« Dodeljevanje
sredstev za pospeševanje podjetništva v občini
Hrastnik, z dne 9.3.2015 (št. priglasitve: M0015880181-2015, Ministrstvo za finance), Mnenja
o skladnosti sheme »de minimis pomoči«
Dodeljevanje
sredstev
za
pospeševanje
podjetništva v občini Hrastnik», z dne
17.12.2015 (dopolnitev sheme – povečanje
sredstev, podaljšanje roka veljavnosti sheme)
objavlja Občina Hrastnik, s sedežem Pot Vitka
Pavliča 5,
JAVNI RAZPIS
o dodeljevanju sredstev za pospeševanje
razvoja podjetništva v občini Hrastnik
za leto 2016
I. Neposredni proračunski porabnik: Občina
Hrastnik, Pot Vitka Pavliča 5, 1430 Hrastnik.
II. Predmet javnega razpisa:
Predmet tega javnega razpisa je sofinanciranje
oziroma dodeljevanje nepovratnih sredstev, ki
se bodo dodeljevala za pospeševanje razvoja
podjetništva v občini Hrastnik v letu 2016
(namenjena malemu gospodarstvu: mikro in
mala podjetja – gospodarske družbe, socialna
podjetja ali zadruge, samostojni podjetniki
posamezniki) ter subjektom, ki pospešujejo
razvoj podjetništva (zbornice, podjetniki krožki v
osnovnih šolah).
Namen javnega razpisa je spodbujanje
investicij in drugih aktivnosti, ki bodo prispevale
k
razvoju
podjetništva
ter
k
dvigu
konkurenčnosti in kakovosti podjetništva ter
zmanjševanju brezposelnosti v Hrastniku.
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Javni razpis se izvaja po pravilih »pomoči de
minimis« za ukrepe:
- spodbujanje odpiranja novih delovnih mest in
samozaposlovanja,
- spodbujanje začetnih investicij in investicij v
razširjanje dejavnosti,
- spodbujanje sobodajalstva,
- spodbujanje socialnega podjetništva.
Sredstva za razvoj podjetništva se dodeljujejo
glede na vrsto ukrepov kot nepovratna sredstva
na podlagi pravil »de minimis« v skladu z
Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013, z dne 18.
decembra 2013. o uporabi členov 107 in 108
Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči
de minimis.
Javni razpis se ne izvaja po pravilih »pomoči
de minimis« za ukrepe:
- delovanje podjetniških krožkov,
- delovanje zbornic na področju podjetništva
Za vsak posamezen ukrep je na razpolago
ločen razpisni obrazec.
Vse dodeljene »pomoči de minimis« bodo
priglašene na pristojno ministrstvo, kjer se vodi
evidenca dodeljenih vseh državnih pomoči in
»pomoči de minimis«, v skladu z veljavno
zakonodajo. To pomeni, da dodelitev sredstev v
okviru namenov tega javnega razpisa pomeni za
prejemnika »pomoč de minimis« za enotno
podjetje, ki jo je potrebno upoštevati pri
kumulaciji z drugimi javnimi viri za isti namen.
Za
opredelitev
določenih
izrazov
za
dodeljevanje sredstev se uporabljajo določila
tretjega odstavka 1. člena Pravilnika (državna
pomoč ali »pomoč de minimis«, bruto
intenzivnost
pomoči,
upravičeni
stroški,
neupravičeni stroški, podjetje, mikro podjetje,
malo podjetje, srednje podjetje, enotno podjetje,
podjetje v težavah, povezane osebe, socialno
podjetje, upoštevan delovni čas, eno leto).
III. Višina sredstev:
Znesek
razpisanih
nepovratnih
denarnih
sredstev znaša 52.000,00 €. Sredstva za leto
2016 so zagotovljena na proračunski postavki
Občine Hrastnik 4114100 Subvencije za malo
gospodarstvo
Sredstva za leto 2016 se razpisujejo za
naslednje namene:
.
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NAMEN:
- odpiranje novih delovnih mest in samozaposlovanje (tudi za socialna podjetja)
- začetne investicije in investicije za razširjanje dejavnosti
(tudi investicije za socialna podjetja, investicije za sobodajalstvo)
- podjetniški krožek
- delovanje zbornic na področju podjetništva na območju Hrastnika
IV. Upravičenci za subvencije
a) Upravičenci do sredstev na podlagi določb
tega razpisa in Pravilnika so:
- Samostojni podjetniki, mikro in male
gospodarske družbe, zadruge, ustanovljeni-e v
skladu z zakoni, ki urejajo gospodarske družbe
ali zadruge ter dejansko opravljajo dejavnost na
območju Hrastnika. V kolikor imajo sedež
dejavnosti izven območja Hrastnika ter poslovno
enoto/podružnico
v
Hrastniku,
morajo
zaposlovati najmanj 25% oseb iz Hrastnika
(stalno ali začasno prebivališče) za upoštevan
delovni čas (40 ur/teden oziroma v skladu z
odločbo o invalidnosti).
- Socialno podjetje, ki je registrirano v skladu s
predpisi, ki urejajo področje socialnega
podjetništva in dejansko opravlja dejavnost na
območju Hrastnika.
- Kot upravičenci za dodelitev pomoči so lahko
opredeljeni tudi drugi prejemniki sredstev
(zbornice, društva, podjetniški krožki, zadruge,
zavodi, skladi, osebe zasebnega prava), če so
posebej navedeni v okviru posameznega ukrepa
Pravilnika in tega javnega razpisa.
b) Za ugotavljanje velikosti podjetij se uporablja
veljavna opredelitev velikosti podjetij EU, ki velja
za področje državnih pomoči (mikro in mala
podjetja).
c) Pri izračunu velikosti podjetja je potrebno
upoštevati tudi povezave, ki jih ima podjetje z
drugimi podjetji – za velikost podjetja se
upošteva velikost enotnega podjetja. Upoštevajo
se št. zaposlenih in podatki iz računovodskih
izkazov v vseh povezanih podjetjih (seštevek
posameznih podjetij ali konsolidirani zaključni
račun za preteklo leto - 2015). Podatkom se
prištejejo podatki za vsako povezano podjetje
zadevnega podjetja, ki se z vidika lastniške
verige nahaja neposredno nad ali pod zadevnim
podjetjem. Podjetje mora podati pisno izjavo s
seznamom vseh podjetij, s katerimi je povezan
(matične številke in imena podjetij ter sedež
podjetij).
č) Sredstva se lahko dodelijo upravičencem le
za ukrepe, ki se izvajajo na območju občine
Hrastnik. Delovanje podjetniških krožkov in
zbornic je lahko izvedeno drugje, vendar v korist
podjetniškega krožka ali zbornice, ki deluje v
Hrastniku.

Št. 2
ZNESEK V SKUPNI
VREDNOSTI V EUR
22.390,00
22.660,00
1.750,00
5.200,00

d) Do sredstev so upravičeni za namene
(prijavljeni upravičeni stroški), ki so jih začeli
izvajati po zaprtju javnega razpisa v preteklem
letu (od 2.6.2015 dalje do zaprtja javnega
razpisa v tekočem letu - 16.5.2016). Odobrene
investicije, odobrene aktivnosti za delovanje
podjetniškega krožka in odobrene aktivnosti
delovanja zbornic (na podlagi izdanih odločb in
podpisanih pogodb) so lahko izvedene do
14.10.2016 v skladu s pogodbo za dodelitev
sredstev.
e) Pomoči se ne dodeljujejo subjektom ki:
- so podjetja, dejavna na področju ribištva in
akvakulture, kakor ju zajema Uredba sveta
(ES) št. 104/2000,
- so podjetja, dejavna na področju primarne
proizvodnje kmetijskih proizvodov,
- so podjetja, dejavna na področju predelave in
trženja kmetijskih proizvodov v naslednjih
primerih:
1) če je znesek pomoči določen na podlagi
cene ali količine zadevnih proizvodov, ki so
kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih
zadevna podjetja dajo na trg,
2)
če je pomoč pogojena s tem, da se
delno ali v celoti prenese na
primarne proizvajalce.
- so v stečajnem postopku, postopku prisilne
poravnave ali likvidacije,
- so
podjetja
v
težavah
(kapitalska
neustreznost podjetij):
 kadar tekoča izguba kapitalske družbe,
skupaj s prenesenimi izgubami preteklih
let, doseže polovico osnovnega kapitala,
ki je prikazan v računovodskih izkazih, in
je tekoča izguba v zadnjih 12 mesecih
dosegla
višino
četrtine
osnovnega
kapitala, pa te izgube ni mogoče pokriti v
breme prenesenega dobička, rezerv ali
presežkov iz prevrednotenja;
 kadar tekoča izguba osebne družbe,
skupaj s prenesenimi izgubami preteklih
let, doseže polovico
kapitala, ki je
prikazan v računovodskih izkazih, in je
tekoča izguba v zadnjih 12 mesecih
dosegla višino četrtine kapitala, pa te
izgube ni mogoče pokriti v breme
prenesenega
dobička,
rezerv
ali
presežkov iz prevrednotenja;
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- so opredeljena kot podjetja v težavah in
pridobivajo pomoč po posebnem programu
za reševanje in prestrukturiranje,
- nimajo poravnanih vseh zapadlih obveznosti
do Republike Slovenije in Občine Hrastnik na
dan oddaje vloge. Če zapadle obveznosti (do
RS in Občine Hrastnik) niso poravnane, se
vlagatelju nepovratna sredstva ne dodelijo –
vlagatelj ni upravičen do finančnih pomoči na
podlagi tega razpisa. V kolikor se vlagatelj ne
strinja z vsebino oddanih dokazil uradnih
služb, pridobljenih po uradni dolžnosti, je sam
dolžan urediti te zadeve, v zahtevanem roku
za dopolnitev vloge.
- so že prejeli pomoč za izvajanje ukrepov na
področju podjetništva iz proračuna Občine
Hrastnik in niso izpolnili vseh zapadlih
pogodbenih obveznosti v zadnjih treh letih,
- imajo na dan oddaje vloge neplačane zapadle
prispevke, plače in regres do zaposlenih,
- so že koristili pomoč za posamezne namene,
do višine, ki jo omogočajo posamezna pravila
pomoči »de minimis« (kumulativni znesek
»pomoči de minimis« od vseh dajalcev pomoči
v treh proračunskih letih).
f) Pomoč po pravilu »de minimis« ni dovoljena
pri izvozu oziroma za dejavnosti povezane z
izvozom v tretje države ali države članice, kot je
pomoč, neposredno povezana s količinami, z
ustanovitvijo in delovanjem distribucijske mreže
ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z
izvozno dejavnostjo.
g) Pomoč po pravilu »de minimis« ni pogojena s
prednostjo rabe domačega blaga pred rabo
uvoženega blaga.
h) Skupna vrednost dodeljene pomoči,
enotnemu podjetju na podlagi pravila »de
minimis« ne sme preseči 200.000,00 EUR v
obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede
na obliko ali namen pomoči. V primeru podjetij,
ki delujejo v komercialnem cestnem tovornem
prevozu, znaša zgornja dovoljena meja pomoči
100.000,00 EUR v obdobju zadnjih treh
proračunskih let. Zagotavljanje integriranih
storitev, pri čemer je dejanski prevoz le element,
kot so selitvene storitve, poštne ali kurirske
storitve, se ne štejejo za prevozno storitev.
i) Če podjetje opravlja komercialno cestne
prevoze tovora in tudi druge dejavnosti, za
katere se uporablja zgornja dovoljena meja
pomoči do po pravilu »de minimis« 200.000,00
EUR, se uporablja zgornja meja pomoči v višini
200.000,00 EUR za to podjetje le, če to podjetje
ločeno vodi stroške poslovanja po dejavnostih v
komercialno cestnem tovornem prevozu in
ločeno za druge dejavnosti, ter zagotovi, da
korist za dejavnost komercialno cestne prevoze
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tovora ne presega 100.000,00 EUR v
dovoljenem obdobju.
j) V primeru združitve ali pripojitve podjetij
oziroma delitve podjetij se upoštevajo določbe
4. člena Pravilnika.
k) Do nepovratnih sredstev tega razpisa niso
upravičene gospodarske družbe oz. samostojni
podjetniki za katere velja omejitev dodeljevanja
državnih pomoči po veljavnih predpisih (Zakon o
integriteti in preprečevanju korupcije, ipd.).
l) Pri dodeljevanju »pomoči de minimis« se
upošteva kumulacija pomoči, ki določa, da se
pomoči, ki jih prejme upravičenec iz kateregakoli
javnega vira (občinskih, državnih, regionalnih,
mednarodnih) za upravičene stroške in namene,
seštevajo in ne smejo preseči dovoljene
maksimalne višine pomoči, določene s pravili
državnih pomoči in »pomoči de minimis«.
m) Če je prejemnik prejel ali bo prejel drugo
pomoč za iste upravičene stroške, ni upravičen
do pomoči na podlagi Pravilnika.
V. Splošni pogoji in kriteriji za pridobitev
pomoči
a) Pomoč se lahko dodeli samo upravičencem,
ki so opredeljeni v okviru posameznega
ukrepa tega razpisa in Pravilnika.
b) Pomoč se dodeli na podlagi popolne vloge in
izbora upravičenca. Vloge, ki niso prispele
pravočasno (rok za oddajo vlog) in vloge, ki
niso oddane na obrazcih razpisne
dokumentacije, se zavržejo.
c) Vlogo ter vse druge listine v zvezi z javnim
razpisom in določili Pravilnika mora
podpisati oseba, ki je vpisana v poslovni
register RS uradno pristojne službe kot
zakoniti zastopnik upravičenca za tovrstno
zastopanje.
d) Upravičenec pred dodelitvijo pomoči podpiše
izjavo o že prejetih ali zaprošenih vseh »de
minimis« pomočeh, vključno z navedbo pri
katerih dajalcih in v kakšnem znesku je v
obdobju zadnjih treh proračunskih let še
kandidiral za »de minimis« pomoč, ter
izjavo o že prejetih ali zaprošenih pomočeh
za iste upravičene stroške, z navedbo pri
katerih dajalcih pomoči in višino pomoči.
e) Upravičenec lahko kandidira za izvedbo
naložbe upravičene po tem razpisu in
Pravilniku, pod pogojem, da jo lahko izvede
v celoti in v skladu z vsemi veljavnimi
predpisi v Republiki Sloveniji.
f) Upravičenec ne sme uporabljati naložbe
oziroma izvajati aktivnosti v nasprotju z
namenom dodelitve sredstev. Naložba, za
katero se dodeli pomoč, se mora uporabljati
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ali ostati v lasti upravičenca najmanj 2 leti
po prejemu sredstev, če ni v okviru
posameznega ukrepa določeno drugače.
g) Prijavitelj, ki je za isti namen, kot ga navaja v
vlogi za pridobitev sredstev, že prejel javna
sredstva pravnih oseb v RS ali EU, do
sredstev po tem razpisu in Pravilniku ni
upravičen do sredstev.
h) Upravičenec
mora
voditi
predpisano
dokumentacijo, ki je določena z javnim
razpisom in pogodbo o dodelitvi sredstev in
jo mora hraniti še najmanj 5 let po zadnjem
izplačilu sredstev.
i) Posli po tem razpisu in Pravilniku med
povezanimi osebami niso dovoljeni.
j) Zavarovanje za izpolnitev obveznosti iz
pogodbe in namensko porabo sredstev je
določeno v razpisni dokumentaciji.
k) Sredstva za finančne pomoči v podjetništvo
se dodeljujejo glede na vrsto namena kot
nepovratna sredstva.
l) Upravičenec je dolžan vrniti dodeljena
sredstva, skupaj s pripadajočimi zakonitimi
zamudnimi obrestmi, ki se obračunavajo od
dneva plačila upravičencem do dneva
vračila sredstev v primerih, ko se ugotovi:
- da je bila dokumentacija prejemnika sredstev,
ki je bila podlaga za odobritev sredstev
neresnična, napačna ali namerno zamolčana;
- da so bila sredstva pridobljena nezakonito;
- da so bila dodeljena sredstva delno ali v celoti
nenamensko porabljena;
- da je upravičenec za isti namen prejel sredstva
iz državnih ali mednarodnih virov oziroma drugih
javnih virov;
- da je upravičenec odtujil (prodal, daroval) ali
dal v najem stroje in opremo, sofinancirano iz
proračunskih sredstev pred iztekom 2 let po
prejemu sredstev in jih ni nadomestil s
sodobnejšo tehnologijo za enako dejavnost
oziroma stroji in oprema;
- da je upravičenec odtujil (prodal, daroval ali
prekinil dejavnost ali prekinil dejavnost na
območju Hrastnika) ali dal v najem objekt ali
poslovne prostore, sofinancirano iz proračunskih
sredstev, pred iztekom 2 let po prejemu
sredstev in jih ni nadomestil z drugimi večjimi
poslovnimi prostori na območju Hrastnika;
- da upravičenec ne zagotavlja delovnih mest na
območju
Hrastnika,
sofinanciranih
iz
proračunskih sredstev, najmanj 2 leti po
prejemu sredstev in jih ni nadomestil z drugimi
zaposlenimi osebami (ohranitev delovnih mest),
- v vseh drugih primerih, ki jih določa zakon ali
kak drug predpis.
m) Upravičenec, pri katerem se ugotovi, da je
za katerikoli namen pridobitve pomoči navajal
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neresnične podatke na vlogi za javni razpis,
razpisni dokumentaciji ali v zahtevkih, izgubi
vso pravico do pomoči za tekoče in naslednja
3 leta z obveznim vračilom že prejetih pomoči
v skladu z določili tega razpisa in Pravilnika.
n) Ne upoštevajo se poslovni dogodki in
dokumentacija, ki ni v skladu z veljavno
zakonodajo (storjen prekršek).
o) Nepopolne in nepravočasno prispele vloge
bodo zavržene. Dokumentacija mora biti
oddana v zahtevanem vrstnem redu kot je
določeno v razpisni dokumentaciji, v
nasprotnem primeru bo zavrnjena.
p) Zahtevek mora biti oddan in predstavljen v
obliki, kot jo zahteva razpisna dokumentacija,
pregledno
in
korektno.
Razpisna
dokumentacija
je sestavni del tega
javnega razpisa. Če vlagatelj meni, da je
potrebno določene dele dodatno predstaviti,
lahko to stori v prilogi.
q) Vlagatelji uveljavljajo pravico do nepovratnih
sredstev na osnovi originalnih računov o
nabavi/opravljenih
storitvah,
ustreznih
soglasij in dovoljenj, in pod pogoji, določenimi
v razpisu in razpisni dokumentaciji.
Upravičenci morajo k obrazcem priložiti
originalno dokumentacijo in en izvod kopij.
Originalna dokumentacija se po obravnavi
vloge vrne, kopije pa ostanejo v arhivu
občinske uprave. Upravičenci lahko pred
oddajo vlog na javni razpis oddajo
originalno dokumentacijo v pregled in
vložijo le potrjene kopije originalne
dokumentacije (potrjene s strani strokovnih
služb Občine Hrastnik-brezplačna potrditev
oz. drugih uradnih služb). Ne upošteva se
potrditev kopije dokumentacije s strani
vlagatelja.
k) Za ostala določila se upoštevajo določila
Pravilnika.
l) Določeno dokumentacijo lahko strokovne
službe Občine Hrastnik prejmejo po uradni
dolžnosti (vpis podjetja oz. samostojnega
podjetnika v Poslovni register Slovenije,
poslovanje podjetja v zadnjem letu), nekatero
dokumentacijo pa lahko prejmejo le na podlagi
podpisane izjave vlagatelja. V kolikor vlagatelj
ne podpiše izjavo o pridobitvi določene
dokumentacije po uradni dolžnosti, mora
vlagatelj sam pridobiti ustrezno dokumentacijo
in jo priložiti k vlogi za javni razpis, v
nasprotnem primeru je vloga nepopolna. V
kolikor je vloga oddana v času, ko AJPES še
uradno ni obdelal vseh bilanc in izkazov
poslovanja podjetja ter jih vnesel v bazo FIPO, jih mora vlagatelj sam oddati pri oddaji
vloge.
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m) Vlagatelj mora omogočiti dostop do celotne
dokumentacije, ki je predmet javnega razpisa,
vsem organom, ki so vključeni v spremljanje
izvajanja upravljanja, nadzora in revizije javnega
razpisa.
n) Rezultati razpisa so informacije javnega
značaja in bodo objavljeni na spletnih straneh
Občine Hrastnik v obliki seznama prejemnikov,
ki bo obsegal navedbo prejemnika, navedbo
naslova namena in znesek sofinanciranja.
Osebni podatki fizičnih oseb niso informacije
javnega značaja in ne bodo objavljeni.
o) V primeru, da so pri oddaji dokazil
upravičenih stroškov izkazani stroški, ki so
manjši od stroškov določenih z vlogo oziroma s
pogodbo
o
sofinanciranju,
se
znesek
sofinanciranja s strani Občine Hrastnik
sorazmerno zmanjša, v skladu z odobrenim
odstotkom sofinanciranja.
p) »Neupravičeni stroški« so stroški, ki se ne
upoštevajo pri dodeljevanju pomoči v skladu s
Pravilnikom. To so:
- DDV, drugi davki in dajatve ter takse
oziroma prispevki, ki jih predpisuje država;
- nabave/prodaje
ali
naročila/plačila
storitev med povezanimi osebami ali med
enotnimi podjetji;
- nabave/prodaje
ali
naročila/plačila
storitev za katera podjetje nima registrirane
dejavnosti;
- nakup zemljišča ali poslovnega prostora,
stroški komunalnega in infrastrukturnega
opremljanja zemljišča, transportna sredstva
in oprema za transportna sredstva (za tovor
ali osebe);
- naložbe v fotovoltaiko;
- nakup telefonov, pohištva (različne
police, mize, stoli, omare, pulti, regali,
separeji, sedežne garniture);
- nakup faksov, kopirnih strojev, računskih
strojev, tv in radio sprejemnikov, projektorjev,
sistemov za domači oziroma hišni kino,
oprema za video nadzor;
Pri nekaterih ukrepih tega pravilnika se
upoštevajo
izjeme,
kjer
so
določene
nabave/nakupi dovoljeni in se ne štejejo kot
neupravičen strošek
VI. Pogoji in kriteriji posameznih ukrepov
1. Ukrep: Spodbujanje odpiranja
delovnih mest in samozaposlovanja

novih

1.1. Namen ukrepa: spodbuditi prijavitelje k
odpiranju novih delovnih mest na območju
občine Hrastnik in samozaposlovanju ter s
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tem prispevati k manjšemu številu
brezposelnih oseb na območju občine
Hrastnik.
1.2. Predmet ukrepa: sofinanciranje novih
delovnih mest in samozaposlitev.
1.3. Upravičenci:
Upravičenci opredeljeni v prvi alineji prvega
odstavka 4. člena Pravilnika.
1.4. Višina sofinanciranja:
- pomoč znaša največ
3.300,00 EUR v
enkratnem znesku za novozaposleno osebo (ki
je stara nad 30 let), ki je namenjena pokritju
stroškov bruto plače;
- pomoč znaša največ
3.630,00 EUR v
enkratnem znesku za novozaposleno osebo (ki
je stara do vključno 30 let, dosežena ta starost
na dan oddaje vloge na javni razpis), ki je
namenjena pokritju stroškov bruto plače.
1.5. Splošni pogoji:
- Realizacija
novih
delovnih
mest
in
samozaposlitev mora biti izvedena na območju
Hrastnika (do vključno z dnem oddaje vloge na
javni razpis) za upoštevan delovni čas za
najmanj 2 leti po prejemu pomoči po Pravilniku.
V primeru, da novo zaposlena oseba ali
samozaposlena
oseba
prekine
delovno
razmerje iz kateregakoli razloga pred potekom 2
let, mora prejemnik sredstev v roku 30 dni od
prenehanja te zaposlitve zaposliti novo osebo, ki
ustreza pogojem, opredeljenim v Pravilniku.
Skupna dolžina obeh/vseh zaposlitev, ki so
sofinancirane na podlagi Pravilnika, mora trajati
najmanj 2 leti po prejemu sredstev.
V
nasprotnem primeru mora prejemnik vrniti
prejeta
proračunska
sredstva
oziroma
sorazmerni delež glede na trajanje zaposlitve v
roku 15 dni od prenehanja delovnega razmerja v
celoti, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi
od dneva nakazila sredstev.
- Novo delovno mesto mora predstavljati neto
povečanje števila zaposlenih v podjetju
prijavitelja v primerjavi s povprečjem v zadnjih
12 mesecih (upoštevajo se podatki iz
bilančnega poslovanja v preteklem letu).
- Za novo odprto delovno mesto se šteje
zaposlitev registrirane brezposelne osebe s
stalnim bivališčem na območju občine Hrastnik,
prijavljene na zavodu za zaposlovanje najmanj 1
mesec pred zaposlitvijo na delovno mesto, ki je
predmet prijave na ta javni razpis. V kolikor je
bila registrirana brezposelna oseba vključena v
program javnih del, je lahko prijavljena v
evidenci brezposelnih oseb na zavodu za
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zaposlovanje manj kot mesec dni pred
zaposlitvijo, ki je predmet prijave na razpis po
Pravilniku.
- Za novo odprto delovno mesto se šteje tudi
zaposlitev iskalca prve zaposlitve - osebe, ki
ima stalno bivališče v občini Hrastnik in se je
pred to zaposlitvijo šolala (uradno vpisana v
evidence izobraževalnih ustanov pred to
zaposlitvijo) in je to njena prva zaposlitev (ni bila
registrirana kot brezposelna oseba, vpisana le v
izobraževalne programe – oddano dokazilo o
vpisu za šolanje, staro največ 14 dni).
- Za samozaposlitev se šteje zaposlitev osebe,
ki ima prijavljeno stalno bivališče na območju
Hrastnika in je registrirala gospodarsko družbo
ali zadrugo, v kateri je sama zaposlena (ima
sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za upoštevan
delovni čas) oziroma se je registrirala kot
samostojni podjetnik in plačuje prispevke za
delovno dobo za upoštevan delovni čas. Oseba
mora ostati samozaposlena 2 leti po prejemu
pomoči po Pravilniku za upoštevan delovni čas.
Samozaposlena oseba ne sme imeti sklenjene
pogodbe o zaposlitvi pri drugem poslovnem
subjektu.
- Zaposlitev ali samozaposlitev se dokazuje z
overjeno fotokopijo podpisane pogodbe o
zaposlitvi za najmanj 2 leti – od dneva oddaje
vloge na javni razpis ter potrjenim M1/M2
obrazcem
(že
izvedena
zaposlitev/samozaposlitev). Vlagatelj se s
pogodbo o dodelitvi sredstev zaveže, da bo
zagotavljal to delovno mesto najmanj 2 leti po
prejemu »pomoči de minimis«
- Za zaposlitev ali samozaposlitev prijavitelj ne
sme pridobiti drugih pomoči iz drugih javnih
virov.
1.6. Drugi pogoji in omejitve:
- Ne upošteva se zaposlitev osebe, ki je bila že
zaposlena v tem podjetju ali pri njegovih
povezanih pravnih ali fizičnih osebah (v
enotnem podjetju) in so bila za njeno
zaposlitev že dodeljena finančna sredstva iz
občinskih ali drugih javnih virov sredstev v
zadnjih treh letih.
- Ne upošteva se samozaposlitev osebe, v
kolikor so bila za njeno samozaposlitev že
dodeljena finančna sredstva iz občinskih ali
drugih javnih virov sredstev v zadnjih treh letih.
- Ne upošteva se zaposlitev ali samozaposlitev
registrirane brezposelna osebe, ki je imela
zadnjo zaposlitev pri upravičencu ali njegovih
povezanih podjetjih.
2. Ukrep: Spodbujanje začetnih investicij in
investicij v razširjanje dejavnosti
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2.1. Namen ukrepa: spodbujanje naložb v
gospodarstvo in s tem vzpostavitev boljših
možnosti za gospodarski razvoj in povečanje
konkurenčnih prednosti prijaviteljev.
2.2. Predmet ukrepa: sofinanciranje začetnih
investicij in investicij v razširjanje dejavnosti (v
smislu bistvenih sprememb proizvoda ali
proizvodnega procesa v predelovalni ali
storitveni dejavnosti. Upošteva se vlaganje v
opremo in poslovne prostore, zaradi ustanovitve
novega podjetja ali zaradi uvajanja novih
proizvodov ali storitev. Uvajanje novega
proizvoda ali storitev pomeni, da upravičenec
pred to naložbo ni proizvajal tega izdelka
oziroma opravljal te storitve (ni nujno, da je to
nova dejavnost po določilih Standardne
klasifikacije dejavnosti). Upošteva se tudi
povečanje obsega proizvodnje ali storitev, ki jih
prijavitelj
že
opravlja
(povečan
obseg
proizvodnje ali storitev za najmanj 15 % v
primerjavi s preteklim letom, kar mora
upravičenec dokazovati s poročilom, ki ga odda
najkasneje do 31.3.2017).
2.3. Upravičenci:
Upravičenci opredeljeni v prvi alineji prvega
odstavka 4. člena Pravilnika.
2.4. Višina sofinanciranja:
- do 50 % upravičenih stroškov investicije
- pomoč za investicije v poslovne prostore
znaša maksimalno 5.000,00 EUR na
upravičenca letno, ne glede na višino celotne
naložbe.
2.5. Upravičeni stroški:
- strošek gradnje ali rekonstrukcije oziroma
investicijskega vzdrževanja ali širitve prostora
za potrebe registrirane dejavnosti, ki se bo
oziroma se že dejansko izvaja,
- strošek nakupa novih strojev in nove
opreme.
2.6. Splošni pogoji:
- Poslovni prostori, stroji in oprema se ne
dajejo v najem drugim pravnim ali fizičnim
osebam.
- V poslovnih prostorih se mora dejansko
izvajati dejavnost, ki je predmet prijave na ta
javni razpis, prijavitelj ima to dejavnost
registrirano v uradnem poslovnem registru.
- Stroji in oprema se morajo uporabljati za
dejavnost, ki je predmet prijave na ta javni
razpis, prijavitelj ima to dejavnost registrirano v
uradnem poslovnem registru.
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- Ne upoštevajo se prostori za izvajanje
stanovanjske dejavnosti.
2.7. Drugi pogoji in omejitve:
2.7.1.
Gradnja
ali
rekonstrukcija
ali
adaptacija poslovnega prostora ali objekta
ali razširitev obstoječih poslovnih prostorov:
- Poslovni prostor se nahaja na območju občine
Hrastnik in jih prijavitelj potrebuje za
opravljanje svoje poslovne dejavnosti. Ta
poslovna dejavnost se dejansko izvaja oziroma
se bo dejansko izvajala po zaključku
prijavljene naložbe in je registrirana ter
usklajena v uradnih evidencah.
- Upravičenec ima lahko poslovni prostor v
najemu ali je lastnik poslovnega prostora. V
primeru najema poslovnih prostorov mora
prijavitelj za naložbo v poslovni prostor
pridobiti ustrezna soglasja vseh lastnikov
poslovnega prostora.
- Upravičenec mora imeti poslovni prostor, za
katerega je uveljavljal pomoč v lasti in v svoji
uporabi, najmanj 2 leti po prejemu pomoči (ne
sme ga prodati ali dajati v najem),
- Poslovni prostori se morajo pričeti uporabljati
za namene, ki so bili prijavljeni v vlogi,
najkasneje do roka oddaje zahtevka za
izplačilo pomoči.
- Ne upoštevajo se stroški za gradnjo ali
rekonstrukcijo ali adaptacijo poslovnega
prostora za pisarno, toaletnih prostorov ali
garderob ali hodnikov in drugih pomožnih
prostorov, v primeru, da še ni izvedena
naložba za izvajanje dejavnosti, ki je
prijavljena kot nova ali razširjena dejavnost
podjetja.
- Upravičenci oddajajo vloge na podlagi tega
javnega razpisa s priloženo dokumentacijo
(računi oziroma predračuni, dokazila o
plačanih
računih
oziroma
predračunih,
kupoprodajna pogodba, dokazilo o plačanih
davkih in prispevkih FURS, dokazila o
finančnem poslovanju podjetij), ustrezna
pravnomočna dovoljenja (gradbeno dovoljenje,
uporabno dovoljenje po izvedbi naložbe,
kulturnovarstvena soglasja, naravovarstvena
soglasja,
soglasja lastnikov za izvedbo
naložbe v najetih poslovnih prostorih, ipd.).
- Vrednost na računu, predračunu ali pogodbi za
prijavljeno opremo, prostor ali stroj mora
znašati najmanj 100,00 EUR (z DDV oziroma
drugimi dajatvami).
- Skupna vrednost prijavljene naložbe mora
znašati najmanj bruto 1.500,00 EUR
(upoštevan DDV oziroma druge dajatve).
- Ni nujno, da investicije odpirajo nova delovna
mesta.
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2.7.2.
Nakup
opredmetenih
osnovnih
sredstev
Upošteva se nakup novih osnovnih sredstev, in
sicer:
- Računalniška strojna in programska oprema
samo za podjetja, ki so registrirana manj kot
12 mesecev (računalniki, tiskalniki ter njihova
programska oprema in priključki za opravljanje
pisarniških
storitev
–
administracija,
računovodstvo, trženje, povezava evidenc s
proizvodnjo ali skladiščem). Dovoljena je
računalniška strojna in programska oprema, ki
je del proizvodnega procesa za izdelavo
izdelkov (3D tiskalniki, tiskalniki za tiskarne,
tiskalniki in računalniki za proizvodne linije) –
šteje se kot osnovno sredstvo za proizvodni
proces, ne kot pisarniška računalniška
oprema. Ne upoštevajo se računalniški
programi za igralne avtomate..
- Stroji in naprave ter druga osnovna sredstva
namenjena za proizvodno ali storitveno
dejavnost, kot so: gradbeni stroji, dvigala,
pralni stroji za čistilnice, šivalni stroji, posebne
žage, tiskarski stroji, sušilniki, ipd.
- Osnovna sredstva, ki so zavedena v
knjigovodskih listinah prijavitelja in se
amortizirajo (do oddaje zahtevka za izplačilo).
Ne upoštevajo se osnovna sredstva, ki niso v
lasti družbe, zadruge ali samostojnega
podjetnika, ki se prijavlja na javni razpis (ne
upošteva se finančni najem osnovnega
sredstva – leasing).
- Osnovna sredstva, ki se pričnejo uporabljati v
letu prijave na podlagi pogojev tega javnega
razpisa (rok za oddajo dokazil o realizaciji
naložb).
- Vrednost na računu, predračunu ali pogodbi za
prijavljeno opremo, prostor ali stroj mora
znašati najmanj 100,00 EUR (z DDV oziroma
drugimi dajatvami).
- Skupna vrednost prijavljene naložbe mora
znašati najmanj bruto 1.500,00 EUR
(upoštevan DDV oziroma druge dajatve).
3. Ukrep: Spodbujanje sobodajalstva
3.1. Namen ukrepa: spodbujanje sobodajalstva
in s tem razvoja turizma na območju občine
Hrastnik.
3.2. Predmet ukrepa: sofinanciranje ureditve
prostorov in nakupa notranje opreme za
ureditev sob in apartmajev namenjenih oddaji
(sobodajalstvo).
3.3. Upravičenci:
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- Upravičenci opredeljeni v prvi alineji prvega
odstavka 4. člena Pravilnika in imajo oziroma
bodo registrirale dejavnost sobodajalstva do
zaključka prijavljene naložbe. Upravičenci so
lahko tudi fizične osebe ali društva ali javni
zavodi, ki imajo oziroma bodo registrirale
dejavnost sobodajalstva in so oddali letno
poročilo pristojnim službam za preteklo leto, v
kolikor so bile zavezane za oddajo tega poročila
in so poslovale pozitivno oziroma niso beležile
skupno poslovno izgubo za preteklo leto 2015.
3.4. Višina sofinanciranja:
- do 50 % upravičenih stroškov naložbe, najnižja
dovoljena višina sredstev na upravičenca
znaša 500,00 EUR na upravičenca letno,
najvišja dovoljena višina sredstev na
upravičenca znaša 10.000,00 EUR na
upravičenca letno.
- Najnižja vrednost na računu znaša 100,00 €
(z DDV).
3.5. Upravičeni stroški:
- stroški gradbenih in obrtniških del, strojnih in
elektro instalacij, izvedba inštalacij za prenos
podatkov. Upoštevajo se samo stroški materiala
in storitev za ureditev prostorov, namenjenih za
prenočitev in bivanje gostov (sobe/apartmaji) ter
prostorov namenjenih za sanitarije in kopalnico,
namenjenih za goste, ki prenočujejo.
- stroški nakupa notranje opreme, ki je potrebna
in neposredno povezana z opravljanjem
dejavnosti
oddajanja sob/apartmajev (samo
osnovna sredstva, drobni inventar se ne
upošteva).
3.6. Splošni pogoji:
- Sobodajalec mora opravljati to dejavnost
najmanj 2 leti po prejemu pomoči po Pravilniku.
- Naložbe morajo biti izvedene v skladu z
veljavno zakonodajo (pridobljena ustrezna
dovoljenja za izvajanje dejavnosti)
- osnovna sredstva morajo biti zavedena v
poslovnih knjigah upravičenca (do oddaje
zahtevka za izplačilo sredstev).
4. Ukrep: Spodbujanje razvoja socialnega
podjetništva
4.1. Namen ukrepa: spodbujanje ustanavljanja
in razvoja socialnih podjetij na območju
Hrastnika.
4.2. Predmet ukrepa: sofinanciranje delovanja
socialnih podjetij – zagon in nadaljnji razvoj
podjetja ali poslovne enote/podružnice
na
območju Hrastnika.
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4.3. Upravičenci:
Upravičenci opredeljeni v drugi alineji prvega
odstavka 4. člena Pravilnika (mikro in mala
socialna podjetja).
4.4. Višina sofinanciranja:
- do 50 % upravičenih stroškov, najvišja
dovoljena višina sredstev na upravičenca
znaša 10.000,00 EUR na upravičenca letno,
- najvišja dovoljena pomoč za izvedbo
postopkov, potrebnih za registracijo socialnega
podjetja znaša 1.000,00 €.
- Najmanjši znesek na računu znaša 100,00 €
(z DDV).
- pomoč znaša največ
3.300,00 EUR v
enkratnem znesku za novozaposleno osebo (ki
je stara nad 30 let), ki je namenjena pokritju
stroškov bruto plače;
- pomoč znaša največ
3.630,00 EUR v
enkratnem znesku za novozaposleno osebo (ki
je stara do vključno 30 let, dosežena ta starost
na dan oddaje vloge na javni razpis), ki je
namenjena pokritju stroškov bruto plače.
4.5. Upravičeni stroški:
- stroški za izvedbo postopkov (priprava
ustreznih aktov, ipd.), potrebnih za registracijo
socialnega podjetja (pridobitev statusa),
stroški prenove objektov ali poslovnih
prostorov v skladu z veljavno zakonodajo,
- stroški najema poslovnih prostorov,
- stroški za pokritje bruto plače delovnega
mesta,
- stroški nakupa novih strojev in nove opreme –
kot osnovna sredstva. Dovoljen je nakup
rabljenih strojev in opreme, ki niso starejši od 5
let in imajo neto sedanjo vrednost najmanj
1000,00 EUR.
4.6. Splošni pogoji:
- naložbe se morajo izvajati na območju občine
Hrastnik,
- naložbe v poslovne prostore in objekte morajo
biti izvedene v skladu z veljavno zakonodajo
(pridobljena ustrezna dovoljenja za izvajanje
dejavnosti),
- v kolikor so objekti/poslovni prostori najeti, je
potrebno za naložbe pridobiti ustrezna soglasja
vseh lastnikov za izvedbo naložbe, ki je predmet
javnega razpisa.
- Realizacija novih delovnih mest mora biti
izvedena na območju Hrastnika za upoštevan
delovni čas za najmanj 2 leti po prejemu pomoči
po Pravilniku. V primeru, da novo zaposlena
prekine delovno razmerje iz kateregakoli razloga
pred potekom 2 let po prejemu sredstev, mora
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prejemnik sredstev v roku 30 dni od prenehanja
te zaposlitve zaposliti novo osebo, ki ustreza
pogojem, opredeljenim v tem pravilniku. Skupna
dolžina
obeh/vseh
zaposlitev,
ki
so
sofinancirane na podlagi Pravilnika, mora trajati
najmanj 2 leti po prejemu sredstev.
V
nasprotnem primeru mora prejemnik vrniti
prejeta proračunska sredstva v roku 15 dni od
prenehanja delovnega razmerja v celoti oziroma
sorazmerni del glede na čas zaposlitve za
delovno mesto, ki se ne zagotavlja več, skupaj z
zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva
nakazila sredstev. Za novo odprto delovno
mesto se šteje zaposlitev registrirane
brezposelne osebe s stalnim bivališčem na
območju občine Hrastnik, prijavljene na zavodu
za zaposlovanje najmanj 1 mesec pred
zaposlitvijo na delovno mesto, ki je predmet
prijave na javni razpis. V kolikor je bila
registrirana brezposelna oseba vključena v
program javnih del, je lahko prijavljena v
evidenci brezposelnih oseb na zavodu za
zaposlovanje manj kot mesec dni pred
zaposlitvijo, ki je predmet prijave na razpis po
Pravilniku. Zaposlitev ali samozaposlitev se
dokazuje z overjeno fotokopijo podpisane
pogodbe o zaposlitvi za najmanj 2 leti - od
dneva oddaje vloge na javni razpis ter potrjenim
M1/M2
obrazcem
(že
izvedena
zaposlitev/samozaposlitev). Vlagatelj se s
pogodbo o dodelitvi sredstev zaveže, da bo
zagotavljal to delovno mesto najmanj 2 leti po
prejemu »pomoči de minimis«. Za zaposlitev
prijavitelj ne sme pridobiti drugih pomoči iz
drugih javnih virov. Ne upošteva se zaposlitev
osebe, ki je bila že zaposlena v tem podjetju ali
pri njegovih povezanih pravnih ali fizičnih
osebah (v enotnem podjetju) in so bila za njeno
zaposlitev že dodeljena finančna sredstva iz
občinskih ali drugih javnih virov sredstev v
zadnjih treh letih.
5. Ukrep: Podpora delovanju podjetniških
krožkov za osnovnošolce
5.1. Namen ukrepa: spodbujanje razmišljanja in
razvijanja podjetniškega znanja ter ustvarjalnosti
pri mladih v osnovni šoli v Hrastniku.
5.2. Predmet ukrepa: sofinanciranje delovanja
podjetniških krožkov v osnovnih šolah.
5.3. Upravičenci: upravičenci so lahko društva,
zbornice ali združenja, ki delujejo na področju
podjetništva in opravljajo nepridobitno dejavnost
na območju Hrastnika.
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5.4. Višina sofinanciranja:
- do 100 % upravičenih stroškov, vendar največ
2.500,00 EUR na upravičenca letno.
5.5. Upravičeni stroški:
- stroški najema stojnice na predstavitvah
(prostor, priključki, vitrine, obvezni vpis v
katalog, transportni stroški (oseb in tovora),
- stroški materiala in storitev predstavitve obrtno
podjetniških
dejavnosti,
stroški
izdelave
promocijskega materiala,
- stroški izobraževanja in usposabljanja
(predavatelj, potni stroški predavatelja, gradivo),
- stroški najema prostora,
- stroški obiska delavnic ali podjetij ali
tehnoloških
parkov
ali
raziskovalnih
centrov/inštitutov
ali
gospodarskih
sejmov/razstav (predstavitev dejavnosti –
prevozni stroški, vstopnica/kotizacija, materialni
stroški predstavitve oziroma demonstracije
dejavnosti ter uporabljenega materiala na
delavnicah).
5.6. Splošni pogoji:
- v podjetniškem krožku mora sodelovati
najmanj 10 osnovnošolskih otrok.
pri
izvajanju
teoretičnega
dela
izobraževanja/usposabljanja se upošteva največ
8 ur (poslovni načrt, razvijanje podjetniških idej,
seznanitev z zakonodajo, ipd.).
6. Ukrep: Podpora delovanju zbornic na
področju podjetništva in obrti
6.1. Namen ukrepa: podpora delovanju zbornic,
ki delujejo na področju podjetništva in obrti ter
izvajajo aktivnosti tudi za podjetnike na območju
občine Hrastnik.
6.2. Predmet ukrepa:
- sofinanciranje stroškov delovanja zbornic, ki
opravljajo določene naloge kot podporno okolje
za razvoj podjetništva in obrti na območju
Hrastnika.
6.3. Upravičenci:
- obrtna ali gospodarska zbornica, s sedežem
dejavnosti na območju zasavske regije in
opravlja aktivnosti tudi za mikro in mala podjetja
na območju Hrastnika.
6.4. Višina sofinanciranja:
- do 50 % upravičenih stroškov na sejemsko
prireditev ali razstavo,
- do
50
%
upravičenih
stroškov
na
izobraževanje,
- do 50 % upravičenih stroškov za gradivo,
- do 50 % upravičenih stroškov za svetovanje.
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6.5. Upravičeni stroški:
- stroški skupnega nastopa podjetnikov na
sejemskih prireditvah in razstavah (obrtni
sejem, ipd.): najem stojnice, postavitev in
delovanje stojnice (elektrika, voda, najem
vitrin), obvezni vpis v katalog nastopajočih,
izdelava skupnega promocijskega gradiva,
medijsko obveščanje,
- stroški organiziranega skupnega izobraževanja
ali usposabljanja v okviru zbornice za širši krog
oseb, ne le člane zbornice (spremembe
zakonskih predpisov in uvajanje novih,
poslovno komuniciranje, trženje, ipd. Upošteva
se izobraževanje, kjer je prisotno najmanj 10
udeležencev.
- stroški individualnega svetovanja na področju
podjetništva:
podjetnikom,
registriranim
brezposelnim osebam, študentom, dijakom,
ipd. iz Hrastnika, ki niso člani zbornice. Pogoji
evidentiranja se določijo v javnem razpisu.
6.6. Splošni pogoji za izvajanje svetovanja:
- svetovalna ura traja od 40 do 60 min.
- tema svetovanja zajema področje podjetništva
(registracija/sprememba/doregistracija/izbris
dejavnosti, uskladitev uradnih evidenc, izračun
in plačevanje prispevkov/davkov ter drugih
obveznih dajatev, delovno razmerje zaposlenih,
statuti in drugi akti podjetja, prenos dejavnosti
na drugega nosilca, ipd.).
svetovanje se izvaja samo za občane ali
registrirane brezposelne osebe iz Hrastnika
(stalno bivališče), novonastala podjetja ali
obstoječa podjetja, ki delujejo v Hrastniku
6.7. Splošni pogoji in omejitve:
- ne upoštevajo se svetovanja: za izpolnjevanje
obrazcev za oddajo uradnih poročil in druge
dokumentacije, ki so sestavni del poslovanja
(AJPES poročilo, DDV, M-1, M-4, ipd.),
izpolnjevanje obrazcev in druge dokumentacije
za potrebe društev, izpolnjevanje obrazcev za
potrebe institucij, ki so javnega značaja
(državni organi, javna podjetja, podjetja, ki
imajo javno koncesijo, ipd.), izpolnjevanje
obrazcev za občane, dijake in študente
(pokojnina, dohodnina, ipd.), svetovanje, ki je
bilo za občana ali podjetnika oziroma podjetje
že opravljeno – upoštevana ista tema.
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- Izjemoma se upošteva svetovanje za
izpolnjevanje obrazcev za oddajo uradnih
poročil in druge dokumentacije, ki so sestavni
del poslovanja (AJPES poročilo, DDV, M-1, M4, ipd.) za novoustanovljena podjetja
(registrirana manj kot 12 mesecev).
- največ 2 uri svetovanja/leto občanom
Hrastnika (stalno bivališče v Hrastniku)
- največ 2 uri svetovanja/leto registriranim
brezposelnim osebam iz Hrastnika (stalno
bivališče),
- največ 14 ur svetovanja/ leto novoustanovljenim podjetjem (registrirani do 12
mesecev pred koriščenjem svetovanja),
- največ 2 uri svetovanja/leto obstoječim
podjetjem, ki delujejo več kot 12 mesecev v
Hrastniku.
VII. Merila
1.1. Točkovanje za delovna mesta ali
samozaposlitve, investicije
Pri seštevanju točk za nova delovna mesta
oziroma
samozaposlitve
se
upoštevajo
naslednja merila:
Merilo A, Merilo B, Merilo C, Merilo D, Merilo E,
Merilo F.
Pri seštevanju točk za investicije se upoštevajo
naslednja merila:
Merilo A, Merilo B, Merilo C, Merilo D, Merilo E,
Merilo G.
Nepovratna sredstva se dodeljujejo na podlagi
skupaj doseženih točk v eni prijavi. Prednost
imajo tisti upravičenci, ki dosežejo največje
število točk za posamezen namen (delovna
mesta, investicije). V kolikor dva ali več
vlagateljev doseže enako število točk pri
posameznem namenu, se upošteva naslednje
merilo: Merilo D. V kolikor to merilo ne zadostuje
(dva ali več vlagatelja izpolnjujeta isti pogoj), se
upošteva naslednje merilo: Merilo E. V kolikor to
merilo ne zadostuje (dva ali več vlagatelja
izpolnjujeta isti pogoj), se upošteva naslednje
merilo: Merilo B.
Pri obravnavi vlog za dodelitev »pomoči de
minimis« se upoštevajo naslednja merila za
točkovanje:

Merilo A
Obdobje delovanja enotnega podjetja na dan objave javnega razpisa – upošteva se
samo eno merilo+dodatne točke:
- registrirano enotno podjetje manj kot 12 mesecev,
15 točk
- registrirano enotno podjetje od 12 do 24 mesecev,
10 točk
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- registrirano enotno podjetje več kot 24 mesecev.

5 točk

V kolikor je bilo podjetje zavezano za oddajo letnih poročil in tega ni storilo (v zadnjih dveh
letih), se mu točke ne dodelijo.

0 točk

V kolikor je podjetje registrirano kot socialno podjetje, pridobi dodatno število točk.
V kolikor je podjetje registrirano dejavnost sobodajalstva, pridobi dodatno število točk.

5 točk
5 točk

Za delovanje enotnega podjetja se šteje, da je to podjetje oddalo pristojnim službam letna
poročila o delovanju, neprekinjeno zadnji dve leti.

Merilo B
Število zaposlenih v enotnem podjetju na dan oddaje vloge na javni razpis –
upošteva se samo eno merilo+dodatne točke:
- 10 ali več zaposlenih,
20 točk
- 5 do 9 zaposlenih,
15 točk
- 3 do 4 zaposlenih,
10 točk
- 1 do 2 zaposlena,
5 točk
- 0 zaposlenih.
0 točk
Samostojni podjetnik, ki je prijavljen na Zavodu RS za zdravstveno zavarovanje, se šteje
kot zaposlena oseba.
V kolikor je podjetje registrirano kot socialno podjetje, pridobi dodatno število točk.
Merilo C
Finančna stabilnost in likvidnost enotnega podjetja v preteklem letu (2015): neto čisti
dobiček poslovnega leta – upošteva se samo eno merilo
- več kot 3000,00 EUR,
- manj kot 3.000,00 EUR,
- 0,00 EUR.

5 točk

10 točk
5 točk
0 točk

Merilo D
Neposredna prodaja izven trga Republike Slovenije (na tujem trgu v preteklem letu 2015: delež čistega prihodka v preteklem letu na tujem trgu – upošteva se samo eno
merilo)
- več kot 40 %,
20 točk
- od 20 do 40 %,
15 točk
- od 1 do 19,9 %,
10 točk
- od 0 do 0,9 %.
0 točk
Merilo E
Višina prejetih sredstev iz proračuna Občine Hrastnik v preteklih 5 letih – 2011,
2012, 2013, 2014, 2015 (pomoči »de minimis« za enotno podjetje) – upošteva se
samo eno merilo
- ni prejelo sredstev,
15 točk
- prejeta sredstva do 4000,00 EUR,
10 točk
- prejeta sredstva od 4001,00 do 8.000,00 EUR,
5 točk
- prejeta sredstva od 8001,00 EUR do 10.000,00 EUR,
3 točke
- prejeta sredstva več kot 10.000,00 EUR
0 točk
Merilo F
Število odprtih novih delovnih mest v podjetju oziroma samozaposlitev,
poslovni enoti/podružnici, ki deluje v Hrastniku na dan oddaje vloge na
javni razpis – upošteva se samo eno merilo+dodatne točke:
- novo delovno mesto za osebe z VI., VII. ali VIII. stopnja izobrazbe,
- novo delovno mesto za osebe z IV. in V. stopnje izobrazbe,

20 točk/delovno mesto
15 točk/delovno mesto
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- novo delovno mesto za osebe z manj kot IV. stopnjo izobrazbe.
10 točk/delovno mesto
V kolikor je podjetje registrirano kot socialno podjetje, pridobi dodatno število 5 točk/delovno mesto
točk.
V kolikor je podjetje registrirano dejavnost sobodajalstva, pridobi dodatno 5 točk/delovno mesto
število točk.
Merilo G
Vlaganja v osnovna sredstva in nematerialne pravice
- vlaganja v nove stroje in nove proizvodne linije v skupni višini več kot 10.000,00
EUR,
- vlaganja v nove stroje in nove proizvodne linije v skupni višini manj kot 10.000,00
EUR,
- vlaganja v nastanitvene kapacitete v skupni višini več kot 10.000,00 EUR,
- vlaganja v nastanitvene kapacitete v skupni višini manj kot 10.000,00 EUR,
- vlaganja v ostala osnovna sredstva v skupni višini več kot 10.000,00 EUR,
- vlaganja v ostala osnovna sredstva manj kot 10.000,00 EUR.
V kolikor je podjetje registrirano kot socialno podjetje, pridobi dodatno število točk.

20 točk
15 točk
20 točk
15 točk
7 točk
3 točke
10 točk

Merila za ostale pomoči, ki se ne štejejo kot pomoč »de minimis«:
Merilo I
Nepovratna sredstva se dodeljujejo na podlagi skupaj doseženih točk v eni prijavi, prednost imajo
tisti, ki dosežejo največje število točk. V kolikor vlagatelji dosežejo enako število točk, se upošteva
naslednje merilo: podjetniški krožek že deluje. V kolikor to merilo ne zadostuje, se upošteva
naslednje merilo: št. aktivnih otrok v podjetniškem krožku. V kolikor to merilo ne zadostuje, se
upošteva naslednje merilo: praktični del programa na terenu.
Za doseženo št. točk je dovoljena višina sofinanciranja:
- 39 - 30 točk so razpoložljiva sredstva samo do višine 2.500,00 €
- 29 – 21 točk so razpoložljiva sredstva samo do višine 1.750,00 €
- 20 - 13 točk so razpoložljiva sredstva samo do višine 1.250,00 €.
Delovanje podjetniškega krožka – upošteva se vsako merilo posebej
a) Delovanje krožka na osnovni šoli v Hrastniku
- že deluje,
- še ne deluje.

10 točk
2 točki

b) Število aktivnih udeležencev v podjetniškem krožku
- do 10 otrok,
- do 20 otrok,
- več kot 30 otrok,
- ni znano število.

6 točk
8 točk
10 točk
2 točki

c) Teoretični del krožka, največ 8 ur
- se izvaja,
- se še ne izvaja.

2 točki
1 točka

č) Ogled dobrih praks na terenu
- 1 opravljen ogled,
- do 3 opravljeni ogledi,
- več kot 3 opravljeni ogledi,
- neopravljeni ogledi.

2 točki
5 točk
8 točk
1 točka
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d) Praktični del programa na terenu v podjetjih
- do 3 delavnice,
- do 5 delavnic,
- več kot 5 delavnic).
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7 točk
8 točk
10 točk

Merilo J
Nepovratna sredstva se dodeljujejo na podlagi skupaj doseženih točk v eni prijavi, prednost imajo
tisti, ki dosežejo največje število točk. V kolikor vlagatelji dosežejo enako število točk, se upošteva
naslednje merilo: število članov zbornice. V kolikor to merilo ne zadostuje, se upošteva naslednje
merilo: izvedeno svetovanje novoustanovljenim podjetjem. V kolikor to merilo ne zadostuje, se
upošteva naslednje merilo: že izvedena izobraževanja.
Delovanje zbornic na področju podjetništva
a) število članov iz Hrastnika v zbornici
- do 20 članov,
2 točki
- do 50 članov,
4 točke
- do 80 članov,
6 točk
- do 100 članov,
8 točk
- več kot 100 članov.
10 točk
b) Izvajanje skupnega izobraževanja (organizirano za širši krog
podjetij) - število udeleženih podjetij iz Hrastnika
- še ni izvedeno,
1 točka/izobraževanje
- do 5 podjetij,
2 točki/izobraževanje
- do 10 podjetij,
3 točke/izobraževanje
- do 20 podjetij,
4 točke/izobraževanje
- več kot 20 podjetij.
5 točk/izobraževanje
c) Izvajanje svetovanja za podjetnike in občane iz Hrastnika oziroma
poslovne enote podjetij, ki delujejo v Hrastniku, sedež podjetja pa je
izven Hrastnika
c1) izvedeno svetovanje brezposelnim osebam in občanom
- do 25 oseb,
- nad 25 oseb
c2) izvedeno svetovanje novoustanovljenim podjetjem
- do 10 podjetij,
- nad 10 podjetij
c3) izvedeno svetovanje že obstoječim podjetjem
- do 30 podjetij,
- nad 30 podjetij.
VII. Postopek prijavljanja in razpisni rok
a) Prijava in razpisni rok:
Poziv za ta javni razpis se prične 5.2.2016 in
zaključi s porabo razpoložljivih sredstev oz.
najkasneje do 16.5.2016 do 15.00 ure
(ponedeljek), ne glede na način dostave
vloge. Dokazila o realizaciji in izvedbi plačil
določenih ukrepov (naložbe, podjetniški
krožek, delovanje zbornic), ki so predmet
javnega razpisa, morajo biti oddana najkasneje
do 14.10.2016 do 13.00 ure (petek), ne glede
na način dostave.
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih prijavnih
obrazcih za posamezen namen in mora

5 točk
10 točk
10 točk
15 točk
5 točk
10 točk

vsebovati vse obvezne priloge in podatke,
določene v dokumentaciji javnega razpisa. V
kolikor je vlagatelj oddal dokumentacijo v tujem
jeziku, lahko strokovne službe v skladu z
Zakonom o upravnem postopku zahtevajo
uradno prevedbo dokumentacije v uradni jezik
Republike Slovenije – slovenski jezik, na stroške
vlagatelja.
Vloga mora biti dostavljena v zaprti ovojnici z
oznako: "Ne odpiraj – vloga za javni razpis –
PODJETNIŠTVO 2016 na prednji strani in
polnim naslovom pošiljatelja na zadnji strani.
Vloga z vsemi dokazili se odda na naslov:
Občina Hrastnik, Pot Vitka Pavliča 5, 1430
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Hrastnik (po pošti ali v vložišče občinske
uprave).
b) Popolnost vlog
Vloga je popolna, če vlagatelj do predpisanega
roka za oddajo vlog v javnem razpisu, predloži
pravilno zapečatene dokumente, ki jih je
potrebno predložiti v skladu z javnim razpisom
in razpisno dokumentacijo. V roku dostavljene,
pravilno izpolnjene in označene vloge se
odpirajo po vrstnem redu, v katerem so
predložene.
Zavržejo se prepozno prispele vloge ali v skladu
z določili tega javnega razpisa in razpisne
dokumentacije nepravilno označene vloge ter
nepopolne vloge, ki jih vlagatelj v roku ne bo
dopolnil, neutemeljene pa se zavrnejo.
Vloga je neutemeljena, če:
- vlagatelj zaproša za sredstva, ki niso
namenjena za posamezne namene, ki so
navedeni v tem javnem razpisu;
- so bila vlagatelju predhodno že odobrena
javna sredstva za isti namen;
- vlagatelj ni podal podatkov in zahtevanih
prilog, iz katerih bi bili nedvoumno razvidni
namen, cilji in način izvedbe oziroma niso
podatki verodostojni in/ali resnični;
- vlagatelj ne izpolnjuje pogojev tega javnega
razpisa.
c) Postopek odpiranja in izbor vlog
Strokovna komisija, ki bo vodila celoten
postopek javnega razpisa, bo vse pravilno
označene vloge odprla in ugotovila njihovo
popolnost. Odpiranje prispelih vlog ne bo javno.
Vloge, ki ne bodo opremljene v skladu z
določbami javnega razpisa in razpisne
dokumentacije, bo komisija izločila. Komisija bo
v 5 delovnih dneh od odpiranja vlog pozvala
tiste vlagatelje, katerih vloge niso bile popolne,
da jih najkasneje v roku 5 delovnih dni dopolnijo.
Popolne vloge bo komisija ocenila, pri čemer
bodo imeli prednost pri izbiri za dodelitev
sredstev vlagatelji, ki bodo prejeli največje
število točk pri posameznem ukrepu.
d) Obveščanje o izboru
Prvo odpiranje vlog: 14.3.2016 (ponedeljek)
Upoštevajo se vloge, ki prispejo do 14.3.2016
do 12.00 ure v vložišče Občine Hrastnik, ne
glede na način dostave. Vloge, ki bodo
prispele po navedenem roku, se prenesejo v
naslednje odpiranje, v kolikor so sredstva še
niso vsa porabljena.
Drugo odpiranje vlog: 16.5.2016 (ponedeljek).
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Odpiranje ni javno.
Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa
obveščeni v 45 dneh po odpiranju vlog (izdana
odločba ali sklep). Vlagatelj lahko vloži pritožbo
v roku 15 dni od prejema odločbe. Predmet
pritožbe ne morejo biti postavljena merila za
ocenjevanje vlog. Prepozno vložene pritožbe se
zavržejo. Pritožba se pošlje priporočeno po
pošti na Občino Hrastnik. Vložena pritožba ne
zadrži podpisa pogodb z ostalimi predlagatelji
vlog. O pritožbi odloči župan, njegova odločitev
je dokončna. Rezultati razpisa so informacije
javnega značaja in bodo objavljeni na spletnih
straneh Občine Hrastnik.
Po pravnomočnosti odločbe upravičenec z
občino sklene pogodbo, s katero se podrobneje
uredijo način in pogoji koriščenja dodeljenih
sredstev. Pristojni oddelek za gospodarstvo
Občine Hrastnik pošlje izbranim upravičencem
ustrezno število izvodov pogodbe in jih pozove k
podpisu pogodbe. Če se izbrani upravičenec v 8
dneh od prejema poziva za podpis pogodbe
nanj ne odzove, se šteje, da je vlogo na ta javni
razpis umaknil in ni več upravičen do pomoči po
tem pravilniku. V primeru, da vlagatelj vloge
sam odstopi od svoje zahteve za pridobitev
sredstev, mora o tem pisno obvestiti Občino
Hrastnik, Oddelek za družbene dejavnosti in
gospodarstvo, Pot Vitka Pavliča 5, Hrastnik.
Prejemnik mora ob podpisu pogodbe Občini
Hrastnik za zavarovanje pogodbenih obveznosti
predložiti k pogodbi določen inštrument
zavarovanja, v kolikor se to zahteva (odvisno od
vrste naložbe, višine naložbe, ipd.).
Občina Hrastnik se zaveže, da bo prejemniku
nakazala pogodbeni znesek najkasneje v roku
30 dni po oddaji popolnega zahtevka za
izplačilo sredstev z ustreznimi dokazili (popolna
vloga) o izvedbi naložbe oz. drugih nalog na
transakcijski račun prejemnika. V kolikor bo
potrebno na podlagi novih dejstev in ugotovitev
podpisati aneks k pogodbi ali izvesti notarski
zapis za pogodbo oz. aneks, bodo sredstva
nakazana v roku 30 dni po podpisu aneksov oz.
po podpisu notarskega zapisa pogodb oz.
aneksov.
e) razporeditev sredstev
V kolikor bo pri posameznih ukrepih prispelo
premalo vlog oz. zahtevkov, bodo prosta
sredstva prenešena na ukrepe, kjer je večje
število vlog od razpoložljivih sredstev. V kolikor
pa bo na posameznih ukrepih prispelo več vlog
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oz. zahtevkov bodo imeli prednost tisti, ki
prejmejo največje število doseženih točk. Na
podlagi strokovne odločitve komisije, bo s strani
pristojnega občinskega organa izdana odločba
in sklenjena pogodba.
VIII. Razpisna dokumentacija in informacije:
Prijavne obrazce lahko zainteresirani prejmejo
brez plačila na Občini Hrastnik (v vložišču
občinske uprave) oz. na spletnih straneh
http://www.hrastnik.si/obcina (rubrika javni
razpisi).
Vse dodatne informacije so na voljo:
Občina Hrastnik, Oddelek za družbene
dejavnosti in gospodarstvo od 8.00 - 10.00 ure,
Tel.: 03 56 54 - 392 ali 03 56 54 360 - vložišče
Elektronska pošta: obcina.hrastnik@hrastnik.si
Spis št.: 319-1/2016
Hrastnik, 5.2.2016
Župan
OBČINE HRASTNIK
Miran JERIČ

8.
Na podlagi 24. člena Zakona o kmetijstvu (Ur.
list RS št. 45/08, 57/2012, 26/2014, 32/2015 Zkmet-1), 21. člena Zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007-UBP2,
76/2008, 79/2009, 51/2010), 7. in 106f. člena
Zakona o javnih financah (Uradni list RS št.
11/2011-UPB4,
14/2013-popr.,
101/2013),
Zakona za uravnoteženje javnih financ občin
(Ur. list RS, št. 14/2015-ZUUJFO), Odloka o
proračunu Občine Hrastnik za leto 2016 (Uradni
vestnik Zasavja št. 34/2015), Pravilnika o
dodeljevanju sredstev za spodbujanje razvoja
kmetijstva in podeželja v občini Hrastnik (Ur.
vestnik Zasavja št. 14/2015 z dne 22.5.2015; v
nadaljevanju: Pravilnik), Mnenja o shemi za
državne pomoči – skupinske izjeme Ministrstva
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (št.
priglasitve: K-BE009-5880181-2015
z dne
21.5.2015; ID pri EK št. SA.41980 (2015/XA),

Mnenja o shemi pomoči »de minimis«
Ministrstva za finance (št. priglasitve: M0025880181-2015, z dne 9. 4. 2015) objavlja
Občina Hrastnik, s sedežem Pot Vitka Pavliča 5,
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JAVNI RAZPIS
za dodelitev sredstev za spodbujanje razvoja
kmetijstva in podeželja v občini Hrastnik za
leto 2016
I Neposredni proračunski porabnik: Občina
Hrastnik, Pot Vitka Pavliča 5, 1430 Hrastnik.
II. Predmet razpisa:
Predmet razpisa je sofinanciranje oziroma
dodeljevanje nepovratnih sredstev, ki se bodo
dodeljevala za spodbujanje razvoja kmetijstva in
podeželja v občini Hrastnik v letu 2016
(namenjena kmetijskim gospodarstvom, ki na
območju Hrastnika opravljajo primarno kmetijsko
dejavnost ali predelavo in trženje kmetijskih
proizvodov ali se ukvarjajo z določenimi
nekmetijskimi dejavnostmi v skladu z določili
Pravilnika.
Namen razpisa je spodbujanje investicij, ki
bodo prispevale k razvoju kmetijstva in
podeželja ter k dvigu konkurenčnosti in
kakovosti kmetijstva v Hrastniku ter razvijanju
novih dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih.
Javni razpis se izvaja po pravilih državnih
pomoči – skupinske izjeme v skladu z Uredbo
Komisije (EU) št. 702/2014, z dne 25. junija
2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči v
kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na
podeželju za združljive z notranjim trgom z
uporabo členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju
Evropske unije (UL L št. 193, z dne 1.7.2014 str.
1 - 75, v nadaljnjem besedilu: Uredba Komisije
(EU) št. 702/2014) za:
- Ukrep 1: Pomoč za naložbe v opredmetena
ali neopredmetena sredstva na kmetijskih
gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko
proizvodnjo.
Javni razpis se izvaja po pravilih za »pomoči
de minimis« v skladu z Uredbo Komisije (EU)
št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o
uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju
Evropske unije (v nadaljevanju: Pogodba ES) pri
pomoči de minimis (UL L št. 352, z dne
24.12.2013, str. 1 - 8, v nadaljnjem besedilu:
Uredba Komisije (EU) št. 1407/2013) za:
- Ukrep 4: Pomoč za naložbe v predelavo in
trženje kmetijskih in živilskih proizvodov
ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na
kmetiji.
Sredstva za spodbujanje razvoja kmetijstva in
podeželja se dodeljujejo glede na vrsto ukrepov
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v skladu z zgoraj navedenima uredbama kot
nepovratna sredstva.
Za vsak posamezen ukrep je na razpolago
ločen razpisni obrazec.
Vse dodeljene državne pomoči ali »pomoči de
minimis« bodo priglašene na pristojno
ministrstvo, kjer se vodi evidenca dodeljenih
vseh državnih pomoči in »pomoči de minimis«, v
skladu z veljavno zakonodajo. To pomeni, da
dodelitev sredstev v okviru namenov tega
javnega razpisa pomeni za prejemnika državno
pomoč ali »pomoč de minimis«.
Pri dodeljevanju »pomoči de minimis« se
upoštevajo določila za enotno podjetje, ki jo je
potrebno upoštevati pri kumulaciji z drugimi
javnimi viri v skladu z 14. členom Pravilnika. Pri
dodeljevanju državnih pomoči se upošteva
kumulacija dodeljenih sredstev z drugimi
javnimi viri v skladu z 13. členom Pravilnika.
Za
opredelitev
določenih
izrazov
za
dodeljevanje sredstev se uporabljajo določila
prvega odstavka 4. člena Pravilnika (pomoč,
državna pomoč ali »pomoč de minimis«, datum
dodelitve pomoči,
intenzivnost pomoči,
kmetijski sektor, primarna kmetijska proizvodnja,
predelava kmetijskih proizvodov, kmetijski
proizvod, predelava kmetijskih proizvodov v
nekmetijski
proizvod,
trženje
kmetijskih
proizvodov, nekmetijske dejavnosti, kmetijsko
gospodarstvo, nosilec ali nosilka kmetijskega
gospodarstva, član kmetijskega gospodarstva,
začetek izvajanja projekta ali dejavnosti,
standard Unije, neproizvodna naložba, naložbe
za skladnost s standardom Unije, nezahtevna
agromelioracija,
opredmetena
osnovna
sredstva, neopredmetena osnovna sredstva,
območja z omejenimi dejavniki, GVŽ, podjetje,
MSP ali mikro, malo in srednje podjetje, mikro
podjetje, enotno podjetje, socialno podjetje,
podjetje v težavah, povezane osebe, upravičeni
stroški, neupravičeni stroški).
III. Višina sredstev:
Znesek
razpisanih
nepovratnih
denarnih
sredstev znaša 16.000,00 €. Sredstva za leto
2016 so zagotovljena na proračunski postavki
Občine Hrastnik 4111001 Strukturni ukrepi v
kmetijstvu in živilstvu.
Sredstva za leto 2016 v višini 16.000,00 € se
razpisujejo za naslednje namene:
Ukrep 1: Pomoč za naložbe v opredmetena ali
neopredmetena
sredstva
na
kmetijskih
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gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko
proizvodnjo
Ukrep 4: Pomoč za naložbe v predelavo in
trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter
naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji.
IV. Upravičenci za subvencijea
a) Upravičenci do sredstev na podlagi določb
tega razpisa in Pravilnika so:
- pravne in fizične osebe, ki ustrezajo kriterijem
za mikro podjetja, so vpisana v register
kmetijskih gospodarstev, so dejavna v primarni
kmetijski proizvodnji na območju Hrastnika v
primerih ukrepov za državne pomoči po Uredbi
Komisije (EU) št. 702/2014 (Ukrep 1). To so
fizične osebe, ki opravljajo kmetijsko dejavnost,
samostojni podjetniki, mikro gospodarske
družbe, zadruge, socialna podjetja, ustanovljenie v skladu z zakoni, ki urejajo gospodarske
družbe ali zadruge ali socialna podjetja. V
kolikor imajo sedež dejavnosti izven območja
Hrastnika ter poslovno enoto/podružnico v
Hrastniku, morajo zaposlovati najmanj 25%
oseb iz Hrastnika (stalno ali začasno
prebivališče) za polni delovni čas (40 ur/teden)
oziroma sorazmerni delež v skladu z odločbo o
invalidnosti;
- pravne in fizične osebe, ki ustrezajo kriterijem
za mikro podjetja, dejavna na območju
Hrastnika v primerih ukrepov za pomoči de
minimis po Uredbi komisije (EU) št. 1407/2013
(Ukrep 4) in so vpisana v register kmetijskih
gospodarstev. To so fizične osebe, ki opravljajo
kmetijsko dejavnost, samostojni podjetniki,
mikro gospodarske družbe, zadruge, socialna
podjetja, ustanovljeni-e v skladu z zakoni, ki
urejajo gospodarske družbe ali zadruge ali
socialna podjetja ter dejansko opravljajo
dejavnost na območju Hrastnika. V kolikor imajo
sedež dejavnosti izven območja Hrastnika ter
poslovno enoto/podružnico v Hrastniku, morajo
zaposlovati najmanj 25% oseb iz Hrastnika
(stalno ali začasno prebivališče) za polni delovni
čas (40 ur/teden) oziroma sorazmerni delež v
skladu z odločbo o invalidnosti;
b) Za ugotavljanje velikosti podjetij se uporablja
veljavna opredelitev velikosti podjetij EU, ki velja
za področje državnih pomoči oziroma »pomoči
de minimis«.
c) Pri izračunu velikosti podjetja za ukrepe po
pravilih »de minimis » (Ukrep 4) je potrebno
upoštevati tudi povezave, ki jih ima podjetje z
drugimi podjetji – za velikost podjetja se
upošteva velikost enotnega podjetja. Upoštevajo
se št. zaposlenih in podatki iz računovodskih
izkazov v vseh povezanih podjetjih (seštevek
posameznih podjetij ali konsolidirani zaključni
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račun). Podatkom se prištejejo podatki za vsako
povezano podjetje zadevnega podjetja, ki se z
vidika lastniške verige nahaja neposredno nad
ali pod zadevnim podjetjem.
č) Sredstva se lahko dodelijo upravičencem le
za ukrepe, ki se izvajajo na območju občine
Hrastnik.
d) Pomoč po pravilih državne pomoči –
skupinske izjeme za Ukrep 1 se dodeljuje za
naložbe, ki še niso izvedene in bodo izvedene
do 14.10.2016 v skladu s pogodbo za dodelitev
sredstev (aktivnosti se lahko pričnejo izvajati
po pravnomočnosti odločbe).
Pomoč po pravilu »de minimis se dodeljuje
upravičencem za Ukrep 4, ki so začeli izvajati
naložbe po zaprtju javnega razpisa v preteklem
letu (od 23.6.2015), do zaprtja javnega razpisa
v tekočem letu - do 23.3.2016 (aktivnosti so že
ali še bodo izvedene).
e) Do nepovratnih sredstev tega razpisa niso
upravičeni vlagatelji za katere velja omejitev
dodeljevanja državnih pomoči ali »pomoči de
minimis« po veljavnih predpisih.
f) Pri dodeljevanju državnih pomoči ali »pomoči
de minimis« se upošteva kumulacija pomoči, ki
določa, da se pomoči, ki jih prejme upravičenec
iz kateregakoli javnega vira (občinskih, državnih,
regionalnih, mednarodnih) za upravičene
stroške in namene, seštevajo in ne smejo
preseči dovoljene maksimalne višine pomoči,
določene s pravili državnih pomoči in »pomoči
de minimis«.
g) Če je prejemnik prejel ali bo prejel drugo
pomoč za iste upravičene stroške, ni upravičen
do pomoči na podlagi Pravilnika.
h) V kolikor bo upravičencu dodeljena državna
pomoč ali »pomoč de minimis«, se prejemnika
pisno obvesti (odločbo) o vrsti dodeljene
pomoči, znesku odobrene pomoči in z navedbo
uredbe.
I)
Najmanjši
znesek
na
predračunu/računu/pogodbi za prijavo ali
izvedbo naložbe znaša 40,00 € z DDV.
V. Izvzeta področja (subjekti,
upravičeni do sredstev)

ki

niso

a) Za Ukrep 1 - Pomoč za naložbe v
opredmetena ali neopredmetena sredstva na
kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno
kmetijsko proizvodnjo
1. Na podlagi Uredbe Komisije (EU) št.
702/2014 in Pravilnika do pomoči za Ukrep 1
niso upravičeni subjekti, ki:
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- so naslovniki neporavnanega naloga za
izterjavo na podlagi predhodnega sklepa
Komisije EU, s katerim je bila pomoč razglašena
za nezakonito in nezdružljivo z notranjim trgom,
- so kmetijska gospodarstva ali podjetja v
težavah (kapitalska neustreznost),
- so v stečajnem postopku, postopku prisilne
poravnave ali likvidacije,
- so opredeljena kot podjetja v težavah in
pridobivajo pomoč posebnem programu za
reševanje in prestrukturiranje,
- so naložbo ali storitev že začeli izvajati ali že
zaključili,
- nimajo poravnanih vseh zapadlih obveznosti
do Republike Slovenije in Občine Hrastnik na
dan oddaje vloge na javni razpis. Če zapadle
obveznosti (do RS in Občine Hrastnik) niso
poravnane, se vlagatelju nepovratna sredstva
ne dodelijo – vlagatelj ni upravičen do finančnih
pomoči na podlagi tega razpisa. V kolikor se
vlagatelj ne strinja z vsebino oddanih dokazil
uradnih služb, pridobljenih po uradni dolžnosti,
je sam dolžan urediti te zadeve, v zahtevanem
roku za dopolnitev vloge,
- so že prejeli pomoč za izvajanje ukrepov na
področju kmetijstva iz proračuna Občine
Hrastnik in niso izpolnili vseh pogodbenih
obveznosti,
- so nenamensko koristili sredstva proračuna
Občine Hrastnik v obdobju 3 let od ugotovitve
nepravilnosti,
- imajo na dan oddaje vloge na javni razpis
neplačane prispevke in obveznosti za plače in
regres do zaposlenih ali neplačane prispevke za
prostovoljno
invalidsko
in
pokojninsko
zavarovanje,
- so že koristili pomoč za posamezne namene,
do višine, ki jo omogočajo posamezna pravila
državnih pomoči.
2. Na podlagi Uredbe Komisije (EU) št.
702/2014 in Pravilnika se pomoči ne dodeljujejo
za:
- pomoč za dejavnosti, povezane z izvozom v
tretje države ali države članice, in sicer če je
pomoč neposredno povezana z izvoženimi
količinami,
vzpostavitvijo
in
delovanjem
distribucijske mreže ali drugimi tekočimi stroški,
povezanimi z izvozno dejavnostjo;
- pomoč, ki je odvisna od prednostne uporabe
domačega blaga pred uporabo uvoženega
blaga,
- za davek na dodano vrednost, razen, kadar po
predpisih, ki urejajo DDV, le-ta ni izterljiv (davčni
nezavezanci lahko prijavijo tudi DDV).
3. Sredstva, ki se štejejo kot državna pomoč, se
lahko dodelijo upravičencem le za ukrepe, ki se
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izvajajo na območju občine Hrastnik in še niso
izvedeni.
4. Pomoč se lahko dodeli, če ima spodbujevalni
učinek. Pomoč ima spodbujevalni učinek, če je
vloga za pomoč predložena pred začetkom
izvajanja projekta ali dejavnosti.
b) Za Ukrep 4 - Pomoč za naložbe v
predelavo in trženje kmetijskih in živilskih
proizvodov ter naložbe v nekmetijsko
dejavnost na kmetiji
1. Na podlagi Uredbe Komisije (EU) št.
1407/2013 in Pravilnika do »pomoči de minimis«
niso upravičeni subjekti, ki:
- so podjetja, dejavna na področju ribištva in
akvakulture, kakor ju zajema Uredba sveta
(ES) št. 104/2000,
- so podjetja, dejavna na področju primarne
proizvodnje kmetijskih proizvodov iz
seznama v Prilogi I k Pogodbi o delovanju
Evropske unije,
- so podjetja, dejavna na področju predelave in
trženja kmetijskih proizvodov iz seznama v
Prilogi I k pogodbi o delovanju Evropske
unije, v naslednjih primerih:
a) če je znesek pomoči določen na podlagi
cene ali količine zadevnih proizvodov, ki
so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali
jih zadevna podjetja dajo na trg,
b) če je pomoč pogojena s tem, da se delno
ali v celoti prenese na primarne
proizvajalce.
- so v stečajnem postopku, postopku prisilne
poravnave ali likvidacije,
- so podjetja v težavah (kapitalska neustreznost
podjetij – izguba tekočega leta skupaj s
prenesenimi izgubami je dosegla polovico
osnovnega kapitala družbe),
- so opredeljena kot podjetja v težavah in
pridobivajo pomoč po posebnem programu
za reševanje in prestrukturiranje,
- nimajo poravnanih vseh zapadlih obveznosti
do Republike Slovenije in Občine Hrastnik na
dan oddaje vloge na javni razpis. Če zapadle
obveznosti (do RS in Občine Hrastnik) niso
poravnane, se vlagatelju nepovratna sredstva
ne dodelijo – vlagatelj ni upravičen do
finančnih pomoči na podlagi tega razpisa. V
kolikor se vlagatelj ne strinja z vsebino oddanih
dokazil uradnih služb, pridobljenih po uradni
dolžnosti, je sam dolžan urediti te zadeve, v
zahtevanem roku za dopolnitev vloge,
- so že prejeli pomoč za izvajanje ukrepov na
področju kmetijstva iz proračuna Občine
Hrastnik in niso izpolnili vseh zapadlih
pogodbenih obveznosti v zadnjih treh letih,

Št. 2

- imajo na dan oddaje vloge na javni razpis
neplačane zapadle prispevke, plače in
regres do zaposlenih ali prispevke za
prostovoljno invalidsko in pokojninsko
zavarovanje,
- so že koristili pomoč za posamezne namene,
do višine, ki jo omogočajo posamezna
pravila pomoči »de minimis« (kumulativni
znesek »pomoči de minimis« od vseh
dajalcev pomoči v zadnjih treh proračunskih
letih).
2. Pomoč po pravilu »de minimis« ne bo
namenjena izvozu oziroma za dejavnosti
povezane z izvozom v tretje države ali države
članice, kot je pomoč, neposredno povezana s
količinami, z ustanovitvijo in delovanjem
distribucijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki,
povezanimi z izvozno dejavnostjo.
3. Pomoč po pravilu »de minimis« ni pogojena s
prednostjo rabe domačega blaga pred rabo
uvoženega blaga.
VI. Splošni pogoji in kriteriji za pridobitev
pomoči
a) Pomoč se lahko dodeli samo upravičencem,
ki so opredeljeni v okviru posameznega ukrepa
tega razpisa in Pravilnika.
b) Pomoč se dodeli na podlagi popolne vloge in
izbora upravičenca. Vloge, ki niso prispele
pravočasno (rok za oddajo vlog) in vloge, ki niso
oddane na obrazcih razpisne dokumentacije, se
zavržejo.
c) Vlogo ter vse druge listine v zvezi z javnim
razpisom in določili Pravilnika mora podpisati
oseba, ki je vpisana v uradno evidenco pristojne
službe kot zakoniti zastopnik upravičenca za
tovrstno
zastopanje (za
KMG:
nosilec
kmetijskega gospodarstva, za podjetja: zakoniti
zastopnik podjetja).
č) Upravičenec pred dodelitvijo pomoči podpiše
izjavo o že prejetih ali zaprošenih vseh
»državnih pomočeh« ali
»pomočeh de
minimis«, vključno z navedbo pri katerih dajalcih
in v kakšnem znesku je v obdobju zadnjih treh
proračunskih let še kandidiral za »državno
pomoč« ali »pomoč de minimis«, ter izjavo o že
prejetih ali zaprošenih pomočeh za iste
upravičene stroške, z navedbo pri katerih
dajalcih pomoči in višino pomoči.
d) Upravičenec lahko kandidira za izvedbo
naložbe upravičene po tem razpisu in Pravilniku,
pod pogojem, da jo lahko izvede v celoti in v
skladu z vsemi veljavnimi predpisi v Republiki
Sloveniji.
e) Upravičenec ne sme uporabljati naložbe
oziroma izvajati aktivnosti v nasprotju z
namenom dodelitve sredstev. Naložba, za
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katero se dodeli pomoč, se mora uporabljati ali
ostati v lasti upravičenca najmanj 2 leti od
nakazila pomoči za naložbe, če ni v okviru
posameznega ukrepa določeno drugače.
f) Prijavitelj, ki je za isti namen, kot ga navaja v
vlogi za pridobitev sredstev, že prejel javna
sredstva pravnih oseb v RS ali EU, do sredstev
po tem razpisu in Pravilniku ni upravičen do
sredstev.
g) Upravičenec mora voditi predpisano
dokumentacijo, ki je določena z javnim razpisom
in pogodbo o dodelitvi sredstev in jo mora hraniti
še najmanj 5 let po zadnjem izplačilu sredstev,
za dajalca pomoči velja 10 let.
h) Posli po tem razpisu in Pravilniku med
povezanimi osebami niso dovoljeni.
i) Zavarovanje za izpolnitev obveznosti iz
pogodbe in namensko porabo sredstev je
določeno v razpisni dokumentaciji.
j) Sredstva za pomoči za razvoj kmetijstva in
podeželja se dodeljujejo glede na vrsto namena
kot nepovratna sredstva.
k) Upravičenec je dolžan vrniti dodeljena
sredstva, skupaj s pripadajočimi zakonitimi
zamudnimi obrestmi, ki se obračunavajo od
dneva plačila upravičencem do dneva vračila
sredstev v primerih, ko se ugotovi:
- da je bila dokumentacija prejemnika
sredstev, ki je bila podlaga za odobritev
sredstev neresnična, napačna ali namerno
zamolčana;
- da so bila sredstva pridobljena nezakonito;
- da so bila dodeljena sredstva delno ali v
celoti nenamensko porabljena;
- da je upravičenec za isti namen prejel
sredstva iz državnih ali mednarodnih virov
oz. drugih javnih virov;
- da je upravičenec odtujil (prodal, daroval) ali
dal v najem stroje in opremo, sofinancirano iz
proračunskih sredstev pred iztekom 2 let po
prejemu sredstev in jih ni nadomestil s
sodobnejšo opremo oziroma stroji za enako
dejavnost, razen pri Ukrepu 4, kjer velja
obdobje 5 let po prejemu sredstev;
- da je upravičenec odtujil prostore (prodal,
daroval, dal v najem ali prekinil dejavnost ali
prekinil dejavnost na območju Hrastnika),
sofinancirano iz proračunskih sredstev, pred
iztekom 2 let po prejemu sredstev in jih ni
nadomestil z drugimi kmetijskimi ali
poslovnimi prostori na območju Hrastnika,
razen pri Ukrepu 4, kjer velja obdobje 5 let po
prejemu sredstev;
- v vseh drugih primerih, ki jih določa zakon ali
kak drug področni predpis.
l) Upravičenec, pri katerem se ugotovi, da je za
katerikoli namen pridobitve pomoči navajal
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neresnične podatke na vlogi za javni razpis,
razpisni dokumentaciji ali v zahtevkih, izgubi
vso pravico do pomoči za tekoče in naslednja 3
leta z obveznim vračilom že prejetih pomoči v
skladu z določili Pravilnika.
m) Ne upoštevajo se poslovni dogodki in
dokumentacija, ki ni v skladu z veljavno
zakonodajo (storjen prekršek).
n) Nadzor in sankcije se podrobneje opredelijo s
pogodbo o dodelitvi sredstev.
o) Nepopolne in nepravočasno prispele vloge
bodo zavržene. Dokumentacija mora biti oddana
v zahtevanem vrstnem redu kot je določeno v
razpisni dokumentaciji, v nasprotnem primeru
bo zavrnjena.
p) Zahtevek mora biti oddan in predstavljen v
obliki, kot jo zahteva razpisna dokumentacija,
pregledno
in
korektno.
Razpisna
dokumentacija je sestavni del tega javnega
razpisa. Če vlagatelj meni, da je potrebno
določene dele dodatno predstaviti, lahko to stori
v prilogi.
r) Vlagatelji uveljavljajo pravico do nepovratnih
sredstev na osnovi originalnih računov o
nabavi/opravljenih storitvah, ustreznih soglasij in
dovoljenj, in pod pogoji, določenimi v razpisu in
razpisni dokumentaciji. Upravičenci morajo k
obrazcem priložiti originalno dokumentacijo in
en izvod kopij. Originalna dokumentacija se po
obravnavi vloge vrne, kopije pa ostanejo v
arhivu občinske uprave. Upravičenci lahko
pred oddajo vlog na javni razpis oddajo
originalno dokumentacijo v pregled in vložijo
le potrjene kopije originalne dokumentacije
(potrjene s strani strokovnih služb Občine
Hrastnik oziroma drugih uradnih služb).
s) Za ostala določila se upoštevajo določila
Pravilnika
o
dodeljevanju
sredstev
za
spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v
občini Hrastnik.
š) Določeno dokumentacijo lahko strokovne
službe Občine Hrastnik prejmejo po uradni
dolžnosti (vpis kmetijskega gospodarstva v
register KMG, vpis dopolnilne dejavnosti na
kmetiji, vpis podjetja oz. samostojnega
podjetnika v Poslovni register Slovenije,
poslovanje podjetja v zadnjem letu, ipd.),
nekatero dokumentacijo pa lahko prejmejo le na
podlagi podpisane izjave vlagatelja. V kolikor
vlagatelj ne podpiše izjavo o pridobitvi določene
dokumentacije po uradni dolžnosti, mora
vlagatelj sam pridobiti ustrezno dokumentacijo
in jo priložiti k vlogi za javni razpis v nasprotnem
primeru je vloga nepopolna. V kolikor je vloga
oddana v času, ko AJPES še uradno ni obdelal
vseh bilanc in izkazov poslovanja podjetja ter jih
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vnesel v bazo FI-PO, jih mora vlagatelj sam
oddati pri oddaji vloge na javni razpis.
t) Vlagatelj mora omogočiti dostop do celotne
dokumentacije, ki je predmet javnega razpisa,
vsem organom, ki so vključeni v spremljanje
izvajanja upravljanja, nadzora in revizije javnega
razpisa.
u) Rezultati razpisa so informacije javnega
značaja in bodo objavljeni na spletnih straneh
Občine Hrastnik v obliki seznama prejemnikov,
ki bo obsegal navedbo prejemnika, navedbo
naslova namena in znesek sofinanciranja.
Osebni podatki fizičnih oseb niso informacije
javnega značaja in ne bodo objavljeni.
v) V primeru, da so pri oddaji dokazil
upravičenih stroškov izkazani stroški, ki so
manjši od stroškov določenih z vlogo oziroma s
pogodbo
o
sofinanciranju,
se
znesek
sofinanciranja s strani Občine Hrastnik
sorazmerno zmanjša, v skladu z odobrenim
odstotkom sofinanciranja.
z) »Neupravičeni stroški« so stroški, ki se ne
upoštevajo pri dodeljevanju pomoči v skladu s
Pravilnikom so :
– DDV, razen pri ukrepih po pravilu državnih
pomoči, kadar je le-ta izterljiv;
– za že izvedena dela pri dodeljevanju državnih
pomoči (primarna kmetijska proizvodnja);
– naložbe, ki se izvajajo izven območja občine
Hrastnik;
– stroški, povezani z zakupnimi pogodbami;
– obratna sredstva;
– naložbe za prestrukturiranje vinogradov;
– drugi davki in dajatve ter takse oziroma
prispevki, ki jih predpisuje država;
– štipendije, nagrade, provizije, režijski stroški,
stroški zavarovanja, stroški za refinanciranje
obresti;
– nabave/prodaje ali naročila/plačila storitev
med povezanimi osebami ali med enotnimi
podjetji;
– nabave/prodaje ali naročila/plačila storitev za
katera podjetje/zadruga/socialno podjetje nima
registrirane dejavnosti;
– nakup zemljišča ali poslovnega prostora,
transportna sredstva in oprema za transportna
sredstva (za tovor ali osebe), kmetijska
mehanizacija;
– nakup telefonov, faksov, kopirnih strojev,
računskih strojev, tv in radio sprejemnikov,
projektorjev, sistemov za domači oziroma hišni
kino, oprema za video nadzor.
VII. Pogoji in kriteriji posameznih ukrepov
1. Ukrep 1: Pomoč za naložbe v opredmetena
ali neopredmetena sredstva na kmetijskih
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gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko
proizvodnjo (državne pomoči – skupinske
izjeme)
1.1. Namen ukrepa: spodbujanje naložb na
kmetijskih gospodarstvih in podjetjih,
povezanih s primarno kmetijsko proizvodnjo
in s tem vzpostavitev boljših možnosti za
razvoj in povečanje konkurenčnih prednosti
prijaviteljev.
1.2. Z naložbo se skuša doseči vsaj enega
od naslednjih ciljev:
- izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti
kmetijskega
gospodarstva,
zlasti
z
zmanjšanjem
stroškov
proizvodnje
ali
izboljšanjem in preusmeritvijo proizvodnje;
- izboljšanje naravnega okolja, higienskih
razmer ali standardov za dobrobit živali, če
zadevna naložba presega veljavne standarde
Unije;
- vzpostavljanje in izboljšanje infrastrukture,
povezane z razvojem, prilagajanjem in
modernizacijo kmetijstva,
izboljšanjem kmetijskih zemljišč, oskrbo in
varčevanjem z energijo in vodo.
1.3.
Predmet ukrepa: dodeljevanje pomoči
naložbam v lastno primarno pridelavo
kmetijskih proizvodov, ki jih opredeljuje
Priloga I k Pogodbi o delovanju Evropske
unije
posodabljanje
kmetijskih
gospodarstev (naložbe v živinorejsko in
rastlinsko
proizvodnjo
na
kmetijskih
gospodarstvih).
1.4.
Upravičenci:
- Pomoč se lahko dodeli upravičencem iz
prvega odstavka prve alineje 7. člena
Pravilnika in imajo v lasti oziroma v zakupu
najmanj 3 ha kmetijskih zemljišč v uporabi, ki
ležijo na območju občine Hrastnik. Pri
naložbah
v
rastlinjake,
plastenjake,
sadovnjake, drevesnice, trajne kulture na
njivah, imajo lahko upravičenci v lasti ali
zakupu najmanj 1 ha kmetijskih zemljišč v
uporabi na območju občine Hrastnik, za
zemljišča za rejo polžev ali žab ali divjadi pa
najmanj 1 ha kmetijskih zemljišč v uporabi na
območju Hrastnika.
- Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži
nosilec kmetijskega gospodarstva oziroma
zakoniti
zastopnik
podjetja/zadruge/samostojnega podjetnika.
1.5.
Intenzivnost pomoči:
 do 50% upravičenih stroškov,
 najmanjši znesek pomoči znaša 500 EUR in
najvišji znesek pa 5.000 EUR na kmetijsko
gospodarstvo na leto.
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 najvišji
znesek
dodeljene
pomoči
posameznemu mikropodjetju (KMG) ne sme
preseči 500.000,00 EUR v obdobju zadnjih
treh proračunskih let (kumulacija državnih
pomoči).
1.6. Upravičeni stroški:
stroški
novogradnje,
rekonstrukcije/posodobitve
ali
investicijsko
vzdrževalna dela hlevov in gospodarskih
poslopij na kmetiji, ki služijo primarni kmetijski
proizvodnji ter ureditev izpustov in pomožnih
objektov na pašnih površinah (stroški materiala
in storitev), pod pogojem, da upravičenec redi
najmanj 3 GVŽ (upošteva se raznovrstna reja
živali). V kolikor upravičenec redi/bo redil polže,
žabe ali divjad je pogoj 3 GVŽ izločen.
- stroški nakupa in montaže nove tehnološke
opreme v hlevih (krmljenje, molža, izločki,
napajanje, ipd.) in gospodarskih poslopij,
namenjenih za rejo živali,
- stroški nakupa in montaže nove tehnološke
opreme za opravljanje primarne kmetijske
dejavnosti,
- stroški nakupa ali montaže novega
rastlinjaka/plastenjaka, ter nakupa in montaže
nove opreme v rastlinjaku/plastenjaku, dovoljen
je tudi le nakup nove opreme za obstoječi
rastlinjak/plastenjak. Plastenjak ali rastlinjak
mora biti montažno demontažnega tipa, ki meri
minimalno 200 m2;
- stroški nakupa in postavitev zaščite pred
neugodnimi vremenskimi razmerami (protitočne
mreže, mreže proti soncu, zaščita pred
zmrzalijo, …), pod pogojem, da se bodo uredile
površine v izmeri minimalno 0,1 ha;
- stroški nakupa računalniške programske
opreme, patentov, licenc, avtorskih pravic in
blagovnih znamk. Ne upošteva se nakup
nematerialnih pravic povezanih oseb ali enotnih
podjetij. Ne upošteva se nakup nematerialnih
pravic, ki nimajo uradnega potrdila ali certifikata
(morajo biti uradno priznane s strani
pooblaščenih institucij) ali pa mora biti priloženo
dokazilo, da ima prodajalec nematerialnih pravic
dokazilo o usposobljenosti za dejavnost, na
podlagi katere je bil izveden nakup oziroma
prodaja nematerialnih pravic.
- postavitev oziroma prestrukturiranje obstoječih
intenzivnih in ekstenzivnih trajnih nasadov
(sadovnjakov, matičnjakov, nasadi trajnic), v
izmeri najmanj 0,1 ha. Pri tej naložbi se
upoštevajo stroški zemeljskih del (odstranitev
zarasti in kamenja, navoz zemlje, terasiranje,
planiranje rigolanje), stroški analize zemlje tal in
gnojilnega načrta v sklopu celovitega urejanja
kmetijskega zemljišča, stroški založnega
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gnojenja, stroški opore, stroški zaščitne ograje
pred divjadjo/pticami, stroški večletnih sadik.
Upoštevajo tudi naložbe v gospodarska poslopja
in pomožne objekte (gradnja, rekonstrukcija ali
adaptacija objektov ter nakup nove opreme za
potrebe trajnih nasadov.
- stroški ureditve kmetijskega zemljišča v skladu
z določili 4. člena Pravilnika za nezahtevno
agromelioracijo
za
ureditev
rastlinjaka/plastenjaka ali rejo polžev oziroma
žab oziroma divjadi.
1.7. Neupravičeni stroški:
Pomoč se ne dodeli za stroške:
– neupravičeni stroški, opredeljeni v 4. členu
Pravilnika;
– nakup proizvodnih pravic, pravic do plačila in
letnih rastlin;
– nakup in zasaditev letnih rastlin;
– nakup živali ali samostojen nakup kmetijskih
zemljišč;
– nakup proizvodnih pravic;
– dela v zvezi z odvodnjavanjem,
– naložbe za skladnost s standardi Unije, z
izjemo pomoči, dodeljene kmetom v 24 mesecih
od začetka njihovega delovanja;
- za že izvedena dela;
- obratna sredstva in tekoči stroški proizvodnje,
– naložbe v vinograde;
- stroške, povezane z zakupnimi pogodbami;
- stroški refinanciranja obresti, režijski stroški,
stroški zavarovanja.
1.8 Pogoji:
- za izvedbo investicije je potrebno predložiti
ustrezno upravno dovoljenje za izvedbo
naložbe, v kolikor je le to potrebno (v skladu z
veljavno področno zakonodajo),
- za naložbo, ki mora biti v skladu z določili 14
(5) člena Uredbe št. 702/2014, mora biti presoja
vplivov na okolje, če je le ta potrebna,
predložena z vlogo za pridobitev pomoči;
- ponudbe oziroma predračun za načrtovano
naložbo;
- opis naložbe (ime in priimek oziroma naziv
nosilca KMG, naslov ali sedež nosilca KMG,
naziv naložbe, lokacija naložbe z navedbo
parcelne številke in katastrske občine,
podrobnejši opis naložbe z navedbo razlogov za
izvedbo, datum začetka in konca izvajanje
naložbe, najmanj dve fotografiji naložbe,
seznam upravičenih stroškov na osnovi ponudb
/ predračunov / predpogodb, pričakovana višina
sofinanciranja);
- predložitev kopije oddane zbirne vloge
(subvencijska vloga)
v tekočem oziroma
preteklem letu, če rok za oddajo zbirne vloge v
tekočem letu še ni potekel;
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- mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti
investicije, ki ga pripravi pristojna strokovna
služba ali izvajalec,
- splošni pogoji opredeljeni v posameznih
poglavjih Pravilnika, ter
- drugi specifični pogoji, opredeljeni z javnim
razpisom.
2. Ukrep 4: Pomoč za naložbe v predelavo
in
trženje
kmetijskih
in
živilskih
proizvodov ter naložbe v nekmetijsko
dejavnost na kmetiji (pomoč de miminis)
2.1.
Namen in cilj ukrepa: Cilj ukrepa je
diverzifikacija dejavnosti na kmetijskih
gospodarstvih v predelavo in trženje
kmetijskih in živilskih proizvodov ter širjenje
nekmetijskih dejavnosti na kmetijskih
gospodarstvih.
2.2.
Predmet ukrepa: podpora kmetijskim
gospodarstvom, ki se ukvarjajo s trženjem
in predelavo kmetijskih proizvodov ali
nekmetijskimi dejavnostmi na kmetiji.
Nekmetijske dejavnosti na kmetiji so:
- turizem;
- dejavnost (storitve in izdelki), povezana s
tradicionalnimi znanji na kmetiji;
- predelava kmetijskih proizvodov;
- posredna in neposredna prodaja
kmetijskih proizvodov;
- izobraževanje na kmetijah, povezano s
kmetijsko, gozdarsko in dopolnilno
dejavnostjo na kmetiji;
- storitve s kmetijsko in gozdarsko
mehanizacijo, opremo, orodji in živalmi
ter oddaja le-teh v najem;
- pridobivanje in prodaja energije iz
obnovljivih virov na kmetiji.
2.3. Upravičenci:
- Pomoč se lahko dodeli upravičencem iz
prvega odstavka druge alineje 7. člena
Pravilnika in se ukvarjajo s predelavo in
trženjem oziroma z nekmetijskimi dejavnostmi in
kmetijskimi površinami ter naložbo na območju
občine Hrastnik (na dan oddaje vloge imajo
registrirano dejavnost ali so v postopku
registracije).
2.4.
Upravičeni stroški:
- stroški gradnje ali obnove objekta za
dejavnosti predelave in trženja kmetijskih
proizvodov ter nekmetijske dejavnosti na
kmetiji;
- stroški nakupa nove opreme in naprav za
dejavnosti predelave in trženja na kmetijah
ter nekmetijske dejavnosti.
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2.5.
Intenzivnost pomoči:
- do 50 % upravičenih stroškov,
- največji znesek dodeljene pomoči znaša
5000 EUR na KMG na leto.
- skupna pomoč »de minimis«, dodeljena
kateremu koli podjetju/zadrugi oziroma KMG,
ne sme presegati 200.000 EUR bruto
zneska, v katerem koli obdobju treh
proračunskih let.
2.6.
Pogoji za pridobitev sredstev:
- dovoljenje za opravljanje dejavnosti na
kmetijskem gospodarstvu, ki je predmet
prijave na javni razpis,
- dokazilo o registraciji dejavnosti, v kolikor
upravičenec pomoči še nima dovoljenja za
opravljanje dejavnosti,
- dejavnost se mora izvajati na kmetiji še vsaj 5
leti po zaključeni naložbi,
- ustrezno dovoljenje za izvedbo naložbe, v
kolikor je le to potrebno,
- ustrezna dokumentacija za izvedbo naložbe,
- dokazila o stroških, za katere se uveljavlja
pomoč,
- drugi specifični pogoji, opredeljeni z javnim
razpisom.
2.7.
Prejemnik mora k vlogi priložiti:
 pisno izjavo o vseh drugih pomočeh de
minimis, ki jih je upravičenec oziroma enotno
podjetje prejelo na podlagi te ali drugih uredb
de minimis v predhodnih dveh in v tekočem
proračunskem letu;
 pisno izjavo o drugih že prejetih (ali
zaprošenih) pomočeh za iste upravičene
stroške in zagotovil, da z dodeljenim
zneskom pomoči de minimis, ne bo
presežena zgornja meja de minimis pomoči
ter intenzivnosti pomoči po drugih predpisih;
 seznam podjetij, s katerimi je lastniško
povezan, tako da se preveri skupen znesek
že prejetih de minimis pomoči za vsa, z njim
povezana podjetja;
 izjavo o ločitvi dejavnosti oziroma stroškov
vezano na določilo četrtega odstavka 14.
člena Pravilnika.
VIII. Merila in točkovanje
Posamezne točke se dodeljujejo le na podlagi
točkovanja upravičenca, ki opravlja posamezno
dejavnost na kmetijskem gospodarstvu oziroma
v podjetju (upoštevan KMG-MID upravičenca,
ne ostalih družinskih članov).
Nepovratna sredstva se dodeljujejo na podlagi
skupaj doseženih točk v eni prijavi. Prednost
imajo tisti upravičenci, ki dosežejo največje
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število točk. V kolikor dva ali več vlagateljev
doseže enako število točk, se upošteva
naslednje merilo: Merilo C V kolikor to merilo ne
zadostuje (dva ali več vlagatelja izpolnjujeta isti
pogoj), se upošteva naslednje merilo: Merilo E.
V kolikor to merilo ne zadostuje (dva ali več
vlagatelja izpolnjujeta isti pogoj), se upošteva
naslednje merilo: Merilo H. V kolikor to merilo
ne zadostuje (dva ali več vlagatelja izpolnjujeta
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isti pogoj), se upošteva naslednje merilo: Merilo
B.
Za delovanje enotnega podjetja (pravilo de
minimis) se šteje, da je to podjetje oddalo
pristojnim službam letna poročila o delovanju,
neprekinjeno zadnji dve leti.
Pri obravnavi vlog za dodelitev državnih
pomoči ali
»pomoči de minimis« se
upoštevajo naslednja merila za točkovanje:

Merilo A
Pridelava in prodaja za trg – upošteva se samo eno merilo:
(oddati pogodbo za leto 2016 ali najmanj 3 račune – upoštevano leto 2015, 2016)
- vlagatelj prodaja na tržnicah ali prireditvah ali na lastni kmetiji ali pravnim in fizičnim 15 točk
osebam ali na podlagi naročila (javni zavodi, zadruge, klavnice, mlekarne, gostinski
obrati, planinski domovi, podjetja, ipd.),
- vlagatelj ne izvaja prodaje na trgu (proizvaja za lastne potrebe).
0 točk
Merilo B
Registracija dejavnosti na kmetiji na dan oddaje vloge na javni razpis – upošteva se
samo eno merilo+dodatne točke:
B.1 Izvajanje dopolnilne dejavnosti/osebnega dopolnilnega dela/domače in
umetnostne obrti na kmetiji
- vlagatelj ima registrirano dopolnilno dejavnost ali osebno dopolnilno delo ali domačo in 5 točk
umetnostno obrt na kmetiji več kot 4 leta,
- vlagatelj ima registrirano dopolnilno dejavnost ali osebno dopolnilno delo ali domačo in 10 točk
umetnostno obrt na kmetiji od 2 do 4 leta,
- vlagatelj ima registrirano dopolnilno dejavnost ali osebno dopolnilno delo ali domačo in 15 točk
umetnostno obrt na kmetiji manj kot 2 leti.
B.2 Kmetijsko gospodarstvo je vključeno v ekološko kontrolo
- vlagatelj ima kmetijsko gospodarstvo, ki je vključeno v ekološko kontrolo več kot 4 leta,
- vlagatelj ima kmetijsko gospodarstvo, ki je vključeno v ekološko kontrolo od 2 do 4 leta,
- vlagatelj ima kmetijsko gospodarstvo, ki je vključeno v ekološko kontrolo manj kot 2 leti
B.3 Izvajanje dejavnosti podjetja/zadruge/sp
- vlagatelj ima registrirano podjetje/zadrugo, ki opravlja dejavnost v kmetijskem sektorju
več kot 4 leta,
- vlagatelj ima registrirano podjetje/zadrugo, ki opravlja dejavnost v kmetijskem sektorju
od 2 do 4 leta,
- vlagatelj ima registrirano podjetje/zadrugo, ki opravlja dejavnost v kmetijskem sektorju
manj kot 2 leti.
B.4 Ne izvaja dejavnosti, navedene v B.1, B.2, B.3
- vlagatelj nima registriranih dejavnosit, ki so navedene pred to alinejo.

5 točk
10 točk
15 točk
5 točk
10 točk
15 točk

0 točk

B.5 Dodatne točke – socialno podjetje
V kolikor je kmetijsko gospodarstvo registrirano kot socialno podjetje, pridobi dodatno
10 točk
število točk.
Merilo C
Status upravičenca - upošteva se samo eno merilo (na dan oddaje vloge na javni
razpis)
C.1 Status upravičenca
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- plačani zapadli prispevki za več kot 2 osebi za pokojninsko in invalidsko zavarovanje,
- plačani prispevki za 1 osebo za pokojninsko in invalidsko zavarovanje,
- neplačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.
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15 točk
10 točk
0 točk

C.2 Dodatne točke – socialno podjetje
V kolikor je kmetijsko gospodarstvo registrirano kot socialno podjetje, pridobi dodatno 10 točk
število točk.
Samostojni podjetnik, ki je prijavljen na Zavodu RS za zdravstveno zavarovanje, se šteje
kot zaposlena oseba.
Merilo D
Povečanje kmetijskih površin v uporabi (lastne površine ali površine v
najemu/zakupu) v preteklem letu ali na dan oddaje vloge na javni razpis – upošteva
se samo eno merilo
- za več kot 3 ha,
15 točk
- za manj kot 3 ha,
10 točk
- ni povečanja.
0 točk
Merilo E
Višina prejetih sredstev iz proračuna Občine Hrastnik v preteklih 5 letih – 2011,
2012, 2013, 2014, 2015 (pomoči »de minimis« za enotno podjetje oziroma državne
pomoči – skupinske izjeme za KMG ali podjetja ali zadruge) – upošteva se samo
eno merilo
- ni prejelo sredstev,
20 točk
- prejeta sredstva do 2000,00 EUR,
15 točk
- prejeta sredstva od 2001,00 do 4.000,00 EUR,
10 točk
- prejeta sredstva od 4001,00 EUR do 7.000,00 EUR,
5 točk
- prejeta sredstva od 7001,00 EUR do 10.000,00 EUR,
3 točke
- prejeta sredstva več kot 10.000,00 EUR.
0 točk
Merilo F
Vlaganja v osnovna sredstva in nematerialne pravice – upošteva se samo eno
merilo
F.1 Izvajanje osnovne kmetijske dejavnosti na kmetiji
- vlaganja v prostore in opremo ter nematerialne pravice za izvajanje osnovne kmetijske 20 točk
dejavnosti na kmetiji v skupni višini več kot 10.000,00 EUR,
- vlaganja v prostore in opremo ter nematerialne pravice za izvajanje osnovne kmetijske 15 točk
dejavnosti na kmetiji v skupni višini od 5.000 - 10.000,00 EUR,
- vlaganja v prostore in opremo ter nematerialne pravice za izvajanje osnovne kmetijske
10 točk
dejavnosti na kmetiji v skupni višini manj kot 5000,00 EUR,
F.2 Izvajanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji
- vlaganja v prostore in opremo ter nematerialne pravice za izvajanje dopolnilne
20 točk
dejavnosti na kmetiji v skupni višini več kot 10.000,00 EUR,
- vlaganja v prostore in opremo ter nematerialne pravice za izvajanje dopolnilne
15 točk
dejavnosti na kmetiji v skupni od 5.000 - 10.000,00 EUR,
- vlaganja v prostore in opremo ter nematerialne pravice za izvajanje dopolnilne
10 točk
dejavnosti na kmetiji v skupni manj kot 5000,00 EUR,
F.3 Izvajanje dejavnosti podjetja/zadruge/sp
- vlaganja v prostore in opremo ter nematerialne pravice za izvajanje dejavnosti podjetja 20 točk
ali zadruge v skupni višini več kot 10.000,00 EUR,
- vlaganja v prostore in opremo ter nematerialne pravice za izvajanje dejavnosti podjetja 15 točk
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ali zadruge v skupni višini od 5.000 - 10.000,00 EUR,
- vlaganja v prostore in opremo ter nematerialne pravice za izvajanje dejavnosti podjetja 10 točk
ali zadruge v skupni višini manj kot 5000,00 EUR.
Merilo G
Ohranjanje kulturne dediščine – upošteva se samo eno merilo
- prijavljena naložba bo izvedena na objektu, ki je vpisan v uradni register kulturne 15 točk
dediščine,
- prijavljena naložba bo izvedena na objektu, ki ni vpisan v uradni register kulturne 0 točk
dediščine.
Merilo H
Prejeta priznanja, nagrade, potrdila, certifikati – upošteva se samo eno merilo
kmetijsko gospodarstvo je v zadnjih dveh letih prejelo priznanje/certifikate/potrdilo za
lastne pridelke/proizvode/izdelke
- v tujini,
15 točk
- v RS,
10 točk
- ni prejelo.
0 točk
IX. Izplačila sredstev
Upravičencem se sredstva iz proračuna občine
izplačajo na podlagi zahtevka posameznega
upravičenca. Upravičenec podpore mora imeti
za
nakazilo
dodeljenih
sredstev
odprt
transakcijski račun v Republiki Sloveniji.
Zahtevek
mora
vsebovati
naslednjo
dokumentacijo:
- dokazila o plačilu obveznosti (račun/situacija,
potrdilo/dokazilo o plačanem računu).
- druga dokazila, določena z javnim razpisom
oziroma naročilom (poročilo ali dokazilo o
opravljenih aktivnostih).
X. Postopek prijavljanja in razpisni rok
a) Prijava in razpisni rok:
Poziv za javni razpis se prične 5.2.2016 in
zaključi s porabo razpoložljivih sredstev oziroma
najkasneje do dne 23.3.2016 do 12.00 ure, ne
glede na način dostave vloge. Dokazila o
realizaciji in izvedbi plačil zadev, ki so
predmet javnega razpisa, morajo biti oddana
najkasneje do 14.10.2016 do 13.00 ure
(petek), ne glede na način dostave.
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih prijavnih
obrazcih za posamezen namen in mora
vsebovati vse obvezne priloge in podatke,
določene v dokumentaciji javnega razpisa. V
kolikor je vlagatelj oddal dokumentacijo v tujem
jeziku, lahko strokovne službe v skladu z
Zakonom o upravnem postopku zahtevajo
uradno prevedbo dokumentacije v uradni jezik
Republike Slovenije – slovenski jezik, na stroške
vlagatelja.

Vloga mora biti dostavljena v zaprti ovojnici z
oznako: "Ne odpiraj – vloga za javni razpis –
KMETIJSTVO 2016" na prednji strani in polnim
naslovom pošiljatelja na zadnji strani. Vloga z
vsemi dokazili se odda na naslov: Občina
Hrastnik, Pot Vitka Pavliča 5, 1430 Hrastnik (po
pošti ali v vložišče občinske uprave).
b) Popolnost vlog
Vloga je popolna, če vlagatelj do predpisanega
roka za oddajo vlog v javnem razpisu, predloži
pravilno zapečatene dokumente, ki jih je
potrebno predložiti v skladu z javnim razpisom
in razpisno dokumentacijo. V roku dostavljene,
pravilno izpolnjene in označene vloge se
odpirajo po vrstnem redu, v katerem so
predložene.
Zavržejo se prepozno prispele vloge ali v skladu
z določili tega javnega razpisa in razpisne
dokumentacije nepravilno označene vloge ter
nepopolne vloge, ki jih vlagatelj v roku ne bo
dopolnil, neutemeljene pa se zavrnejo.
Vloga je neutemeljena, če:
- vlagatelj zaproša za sredstva, ki niso
namenjena za posamezne namene, ki so
navedeni v tem javnem razpisu;
- so bila vlagatelju predhodno že odobrena
javna sredstva za isti namen;
- vlagatelj ni podal podatkov in zahtevanih
prilog, iz katerih bi bili nedvoumno razvidni
namen, cilji in način izvedbe oziroma niso
podatki verodostojni in/ali resnični;
- vlagatelj ne izpolnjuje pogojev tega javnega
razpisa.
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c) Postopek odpiranja in izbor vlog
Strokovna komisija, ki bo vodila celoten
postopek javnega razpisa, bo vse pravilno
označene vloge odprla in ugotovila njihovo
popolnost. Odpiranje prispelih vlog ne bo javno.
Vloge, ki ne bodo opremljene v skladu z
določbami javnega razpisa in razpisne
dokumentacije, bo komisija izločila. Komisija bo
v 5 delovnih dneh od odpiranja vlog pozvala
tiste vlagatelje, katerih vloge niso bile popolne,
da jih najkasneje v roku 5 delovnih dni dopolnijo.
Popolne vloge bo komisija ocenila, pri čemer
bodo imeli prednost pri izbiri za dodelitev
sredstev vlagatelji, ki bodo prejeli največje
število točk.
d) Obveščanje o izboru
Prvo odpiranje vlog: 23.3.2016 (sreda)
Upoštevajo se vloge, ki prispejo do 23.3. 2016
do 12.00 ure v vložišče Občine Hrastnik, ne
glede na način dostave. Odpiranje ni javno.
Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa
obveščeni v 45 dneh po odpiranju vlog (izdana
odločba ali sklep). Vlagatelj lahko vloži pritožbo
v roku 15 dni od prejema odločbe. Predmet
pritožbe ne morejo biti postavljena merila za
ocenjevanje vlog. Prepozno vložene pritožbe se
zavržejo. Pritožba se pošlje priporočeno po
pošti na Občino Hrastnik. Vložena pritožba ne
zadrži podpisa pogodb z ostalimi predlagatelji
vlog. O pritožbi odloči župan, njegova odločitev
je dokončna. Rezultati razpisa so informacije
javnega značaja in bodo objavljeni na spletnih
straneh Občine Hrastnik.
Po pravnomočnosti odločbe upravičenec z
občino sklene pogodbo, s katero se podrobneje
uredijo način in pogoji koriščenja dodeljenih
sredstev. Pristojni oddelek za gospodarstvo
Občine Hrastnik pošlje izbranim upravičencem
ustrezno število izvodov pogodbe in jih pozove k
podpisu pogodbe. Če se izbrani upravičenec v 8
dneh od prejema poziva za podpis pogodbe
nanj ne odzove, se šteje, da je vlogo na javni
razpis umaknil in ni več upravičen do pomoči po
Pravilniku. V primeru, da vlagatelj vloge sam
odstopi od svoje zahteve za pridobitev sredstev,
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mora o tem pisno obvestiti Občino Hrastnik,
Oddelek
za
družbene
dejavnosti
in
gospodarstvo, Pot Vitka Pavliča 5, Hrastnik.
Prejemnik mora ob podpisu pogodbe Občini
Hrastnik za zavarovanje pogodbenih obveznosti
predložiti k pogodbi določen inštrument
zavarovanja, v kolikor se to zahteva (odvisno od
vrste naložbe, višine naložbe, ipd.).
Občina Hrastnik se zaveže, da bo prejemniku
nakazala pogodbeni znesek najkasneje v roku
30 dni po oddaji popolnega zahtevka za
izplačilo sredstev z ustreznimi dokazili (popolna
vloga) o izvedbi naložbe na transakcijski račun
prejemnika. V kolikor bo potrebno na podlagi
novih dejstev in ugotovitev podpisati aneks k
pogodbi ali izvesti notarski zapis za pogodbo
oziroma aneks, bodo sredstva nakazana v roku
30 dni po podpisu aneksov oziroma po podpisu
notarskega zapisa pogodb oziroma aneksov.
Na podlagi strokovne odločitve komisije, bo s
strani pristojnega občinskega organa izdana
odločba in sklenjena pogodba.
XI. Razpisna dokumentacija in informacije:
Prijavne obrazce lahko zainteresirani prejmejo
brez plačila na Občini Hrastnik (v vložišču
občinske uprave) oz. na spletnih straneh
http://www.hrastnik.si/obcina (rubrika javni
razpisi).
Vse dodatne informacije so na voljo:
Občina Hrastnik, Oddelek za družbene
dejavnosti in gospodarstvo od 8.00 - 10.00 ure,
Tel.: 03 56 54 - 392 ali 03 56 54 360 e-mail:
obcina.hrastnik@hrastnik.si

Spis št.: 330 - 2/2016-2
Hrastnik, 5.2.2016
Župan
OBČINE HRASTNIK
Miran JERIČ

Št. 2

Uradni vestnik Zasavja

Stran 255

9.
Na podlagi sklepa župana Občine Hrastnik, spis št. 301-35/2015-7 o potrditvi cenika
storitev upravljanja javne tržnice, z dne 5.2.2016 se objavlja
Cenik storitev upravljanja javne tržnice v Hrastniku, ki velja od 1.3.2016 dalje
Z.št.

Storitev

1.

Dnevni najem prodajnega mesta na tržni dan

2.
3.
4.
5.
6.

Mesečni najem prodajnega mesta na tržni dan
Trimesečni najem prodajnega mesta na tržni dan
Polletni najem prodajnega mesta na tržni dan
Letni najem prodajnega mesta na tržni dan
Najem prodajnega mesta na netržni dan in ob
državnih praznikih, ko je dela prost dan
Dnevni najem prodajnega mesta ob posebnih
dogodkih – prireditve, festivali, javni shodi, srečanja
na tržni dan ali netržni dan
Dnevni najem prodajnega mesta s prodajno mizo
Mesečni najem prodajnega mesta s prodajno mizo
Trimesečni najem prodajnega mesta s prodajno
mizo
Polletni najem prodajnega mesta s prodajno mizo
Letni najem prodajnega mesta s prodajno mizo
Dnevni najem prodajnega mesta s prodajno mizo
ob posebnih dogodkih – prireditve, festivali, javni
shodi, srečanja na tržni dan ali netržni dan
Najem prodajnega mesta s prodajno mizo na
netržni dan in ob državnih praznikih, ko je dela prost
dan
Dnevni najem dodatnega prodajnega mesta s
prodajno mizo
Mesečna rezervacija prodajnega mesta –
rezervacije ne plačajo uporabniki, ki imajo sklenjeno
polletno ali letno pogodbo o najemu prodajnega
mesta
Mesečni najem skladiščnega prostora
Trimesečni najem skladiščnega prostora
Uporaba električne energije na dan
Dnevni najem prostora za prodajo iz avtomobila

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.
18.
19.
20.

enota/
mere
dan

cena v
brez DDV
5,49

cena v
z DDV
6,70

dan
dan
dan
dan
dan

5,32
5,21
5,10
4,94
8,24

6,49
6,36
6,22
6,03
10,05

dan

8,24

10,05

dan
dan
dan

7,26
7,04

8,86
8,59
8,41

dan
dan
dan

6,89
6,75
6,53
10,89

8,24
7,97
13,29

dan

10,89

13,29

dan

2,18

2,66

mesec

6,57

8,02

m2/dan
m2/dan
dan
dan

1,97
1,87
0,20
5,49

2,40
2,28
0,24
6,70
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Petrol Energetika, d.o.o., Koroška cesta 14, 2390 Ravne na Koroškem skladno s 97. členom
Energetskega zakona objavlja
CENIK
daljinskega ogrevanja za POSLOVNO ENOTO HRASTNIK
na podlagi določil Koncesijske pogodbe in Tarifnega sistema
z veljavnostjo od 1.2.2016 dalje

1. Cena za enoto obračunske moči:
Tarifna skupina

Obračunska moč

EUR brez DDV

DDV 22 %

EUR z DDV

Gospodinjski odjem kW priključne moči/mesec

1,8881

0,4154

2,3035

Ustanove

kW priključne moči/mesec

1,8881

0,4154

2,3035

Gospodarstvo

kW priključne moči/mesec

2,4471

0,5384

2,9855

2. Cena za enoto dobavljene toplote:

Tarifna skupina

Dobavljena toplota

EUR brez DDV

Prispevek za

Prispevek za

energetsko

OVE in SPTE

učinkovitost - URE

EUR/MWh brez

EUR/MWh brez

DDV

DDV
Gospodinjski odjem

MWh

53,3346

0,65

0,99045

Ustanove

MWh

53,3346

0,65

0,99045

Gospodarstvo

MWh

69,3350

0,65

0,99045

Tarifna skupina

Dobavljena toplota

Skupaj cena
EUR/MWh brez
DDV

DDV 22 %

EUR z DDV

Gospodinjski odjem

MWh

54,9751

12,0945

67,0696

Ustanove

MWh

54,9751

12,0945

67,0696

Gospodarstvo

MWh

70,9755

15,6146

86,5900

3. Cena prispevka za priključitev na vročevodno omrežje (EUR/W):
Tarifna skupina

EUR brez DDV

Vsi odjemalci

0,0126

DDV 22 %
0,0028

EUR z DDV
0,0154

Variabilni del se zniža za 0,72 %.
Direktor PE Hrastnik:
mag. Matej Haberl
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OBČINA TRBOVLJE
1.
Na podlagi 10., 13. in 14. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod za šport Trbovlje«
(Uradni vestnik Zasavja, št. 24/07 in 30/09), Svet zavoda »Zavod za šport Trbovlje« objavlja javni
razpis za delovno mesto

direktorja javnega zavoda »Zavod za šport Trbovlje«

Kandidati, ki se bodo prijavili za prosto delovno mesto, morajo poleg splošnih zakonskih pogojev
izpolnjevati še naslednje zahteve:



Visoka ali univerzitetna izobrazba pravne, ekonomske, organizacijske, tehnične, pedagoške
ali športne smeri,
najmanj štiri leta delovnih izkušenj, od tega tri leta na vodilnih ali vodstvenih delovnih mestih.

K prijavi morajo kandidati priložiti:




življenjepis,
dokazila o izpolnjevanju pogojev iz prve in druge alineje prejšnjega odstavka,
program dela in razvoja zavoda za obdobje štirih let.

Izbrani kandidat bo imenovan po predhodnem soglasju občinskega sveta za dobo štirih let z
možnostjo ponovnih imenovanj.
Kandidati naj prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev pošljejo v petnajstih dneh od
objave razpisa v zaprti kuverti na naslov: Svet Zavoda za šport Trbovlje, Rudarska cesta 6, 1420
Trbovlje, z oznako: »Prijava na javni razpis - Zavod za šport Trbovlje - ne odpiraj!«
Prijavljeni kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonitem roku.
V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za
ženske in moške.
Datum: 5. 2. 2016
Predsednik
Sveta Zavoda za šport Trbovlje
Žare SLADIČ

