Številka: 351-32/2021-31 (203)
Datum: 18.08.2021
Naslovnik:

OBČINA TRŽIČ
TRG SVOBODE 18, 4290 TRŽIČ

LOKACIJSKA INFORMACIJA
za gradnjo objektov oziroma izvajanje drugih del na zemljiščih ali objektih
Opozorilo: Lokacijska informacija, izdana za gradnjo objektov in izvajanje drugih del, je veljavna tudi
za namen prometa z nepremičninami in namen določitve gradbene parcele k obstoječim objektom.
1. VRSTA GRADNJE OZIROMA DRUGIH DEL IN VRSTA OBJEKTA:
- *vrsta gradnje oziroma drugih del: splošna lokacijska informacija
- **vrsta objekta glede na namen in funkcijo:
-

stavba:

/

-

gradbeno inženirski objekt:

/

-

drugi gradbeni posegi:

/

-

enostavni objekt:

/

2. PODATKI O ZEMLJIŠKI PARCELI / PARCELAH, ZA KATERE SE IZDAJA LOKACIJSKO
INFORMACIJO
- katastrska občina:
2141-PODLJUBELJ
-

številka zemljiške parcele / parcel:
195/18

-

vrste zgrajenih objektov na zemljišču: /

3. PROSTORSKI AKTI, KI VELJAJO NA OBMOČJU ZEMLJIŠKE PARCELE / PARCEL
Občinski prostorski načrt:
Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Tržič (Ur. l. RS, št. 35/2016, 74/2016,
18/2017, 30/2017, 46/2018, 76/2019; v nadaljevanju Odlok)
-

Prostorski izvedbeni načrt (ZN, UrN): /
Občinski lokacijski načrt (OLN, OPPN): /
Državni lokacijski načrt (DLN, DPN): /

Oznaka prostorske enote:
Zemljišče s parc. št. 195/18 se nahaja v enoti urejanja prostora (EUP): POD 04 - Podljubeljnad Jezernico
4. PODATKI O NAMENSKI RABI PROSTORA
- osnovna namenska raba:
območja stavbnih zemljišč - zemljišče s parc. št. 195/18
-

podrobnejša namenska raba:

Občina Tržič · Trg svobode 18, 4290 Tržič · tel.: 04 597 15 10 · fax: 04 597 15 13
e-pošta: obcina.trzic@trzic.si · varni e-predal: obcina.trzic@vep.si · internet: www.trzic.si

območja podeželskega naselja (SK) - zemljišče s parc. št. 195/18
5. PODATKI O OBMOČJIH VAROVANJ IN OMEJITEV
- vrsta varovanja oziroma omejitve:
- erozijsko območje: opozorilno območje - običajni zaščitni ukrepi - zemljišče s parc. št.
195/18
- register naravnih vrednot (RNV): Plaz - balvani (3015) - zemljišče s parc. št. 195/18
-

vrsta varovalnega pasu:
- varovalni pas telekomunikacij - kabelska kanalizacija - zemljišče s parc. št. 195/18 (del)
- varovalni pas vodovoda - terciarno omrežje - zemljišče s parc. št. 195/18 (del)
- varovalni pas prometnega omrežja - G2 - glavna cesta II. Reda - zemljišče s parc. št.
195/18 (del)
- varovalni pas prometnega omrežja - LC - lokalna cesta - zemljišče s parc. št. 195/18 (del)

-

širina varovalnega pasu:
- varovalni pas telekomunikacij - kabelska kanalizacija (3 m);
- varovalni pas vodovoda - terciarno omrežje (3 m);
- varovalni pas prometnega omrežja - G2 - glavna cesta II. Reda (25 m);
- varovalni pas prometnega omrežja - LC - lokalna cesta (10 m)

6. VRSTE DOPUSTNIH DEJAVNOSTI, VRSTE DOPUSTNIH GRADENJ IN DRUGIH DEL TER
VRSTE DOPUSTNIH OBJEKTOV GLEDE NA NAMEN
6.1.
Vrste dopustnih dejavnosti:
območja podeželskega naselja (SK)
•
primarne dejavnosti;
•
stanovanja;
•
trgovina, gostinstvo, turizem, storitvene, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti,
verske dejavnosti in svobodni poklici;
•
proizvodne dejavnosti, ki prekomerno ne vplivajo na okolje in po neto površini ne
presegajo 250 m2.

6.2.

Vrste dopustnih gradenj oziroma drugih del:
(PIP glede namembnosti in vrste posegov v prostor)
(1)
V vseh EUP so pod pogoji tega odloka dovoljene:
•
gradnje (novogradnje, rekonstrukcije in odstranitve objektov) in drugi posegi v
prostor, razen, če ni za posamezno EUP določeno drugače,
•
spremembe namembnosti zakonito zgrajenih stavb ali delov stavb, pod pogojem, da
je nova namembnost skladna z dopustno namembnostjo stavb v posamezni EUP in
dejavnostmi, ki ne povzročajo prekomernih obremenitev okolja z emisijami ali prometom ter
nimajo škodljivih vplivov na bivalne in delovne pogoje. Izven stavbnih zemljišč niso
dopustne spremembe namembnosti pomožnih kmetijsko-gozdarskih objektov v objekte za
občasno ali stalno bivanje,
•
vzdrževanje objektov.
(2)
Gradnje:
•
Gradnje so dovoljene za tiste objekte, katerih raba oziroma namembnost je skladna
s podrobnejšo (prevladujočo ali dodatno dovoljeno) namensko rabo, ki je določena za EUP,
v kateri se bo izvajala gradnja objekta in če so njihovi vplivi na okolje v okvirih s predpisi
dovoljenih vplivov na okolje.
•
Gradnje novih zahtevnih, manj zahtevnih, nezahtevnih in enostavnih objektov so
dovoljene skladno s področnimi predpisi le na stavbnih zemljiščih. Za potrebe kmetijskega
gospodarstva se lahko na kmetijskih površinah postavijo le s tem odlokom in področnim
predpisom določeni kmetijski enostavni in nezahtevni objekti.
•
V primeru obstoječega objekta ali ureditve, ki ima neprimerno dejavnost glede na
določeno namensko rabo, je potrebno določiti sanacijske ukrepe, vplive na okolje zmanjšati
na stopnjo dovoljeno v veljavnih predpisih. Do izvedbe sanacijskih ukrepov ni dovoljeno širiti
dejavnosti na obstoječi lokaciji.
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•
Za objekte, ki so neskladna ali nedovoljena gradnja, veljajo enaki pogoji kot za
novogradnjo.
•
Za obstoječa degradirana območja in za obstoječe objekte, ki imajo neprimerno
dejavnost glede na določeno namensko rabo, je potrebno določiti sanacijske ukrepe, vplive
na okolje zmanjšati na stopnjo dovoljeno v veljavnih predpisih. Do izvedbe sanacijskih
ukrepov ni dovoljeno širiti neprimerne dejavnosti na obstoječi lokaciji.
•
Gradnje novih objektov na območjih kulturne dediščine, vključno z dozidavo,
nadzidavo in rekonstrukcijo ter odstranitvijo obstoječih objektov ali delov objektov kulturne
dediščine, so dopustne le, če so v ta namen predhodno pridobljeni kulturno varstveni pogoji
in soglasje pristojnega organa za varstvo kulturne dediščine.
(3)
Postavitev bivalnih kontejnerjev, premičnih objektov, kioskov, tipskih in drugih
objektov in naprav, ki ne sodijo med objekte, je dovoljena le na stavbnih zemljiščih.
(4)
Na obstoječih zakonito zgrajenih objektih razpršene gradnje, ki so v grafičnem delu
OPN prikazani kot razpršena gradnja (le kot stavbišče objekta skladno z evidenco stanja v
prostoru), so dopustna vzdrževalna dela, rekonstrukcije ter nadzidave in dozidave za
izboljšanje standarda, in sicer na zemljišču, ki je v izdanih dovoljenjih s področja graditve
opredeljeno kot gradbena parcela.
(5)
Za vsa ostala dela, ki niso gradnja, ampak v skladu s predpisi o urejanju prostora
predstavljajo druge posege in ureditve, s katerimi se spreminja prostor, kot so agrarne
operacije, melioracije, krčitve gozda, prostori za skladiščenje lesa, velja, da morajo biti
posegi načrtovani sonaravno. Na območjih, ki so pod varstvenimi režimi, je za posege
potrebno pridobiti mnenje pristojne službe.
(6) Nelegalni in opuščeni peskokopi, se ustrezno zaščitijo ter prepustijo nadaljnji
samosanaciji in rekultivaciji, s čimer se zagotovi varnost prostora za ljudi in živali, ter
sanacija krajinskih kvalitet prostora.
območja podeželskega naselja (SK)
•
novogradnje objektov;
•
za obstoječe objekte so dopustna vzdrževalna dela, rekonstrukcije, dozidave,
nadzidave, ponovne gradnje objektov, odstranitve objektov;
•
spremembe namembnosti obstoječih objektov v dejavnosti, ki so določene za
obravnavano podrobno namensko rabo;
•
postavitve nezahtevnih in enostavnih objektov;
•
infrastrukturne ureditve;
•
ureditve javnih površin.
6.3.

Vrste dopustnih objektov glede na namen:
območja podeželskega naselja (SK)

7. MERILA IN POGOJI ZA GRADITEV OBJEKTOV IN IZVEDBO DRUGIH DEL
Opozorilo: podatki pod to točko se ne navajajo, če je za območje sprejet državni lokacijski načrt

-

7.1. Funkcionalna in oblikovna merila in pogoji:
tipologija zazidave:
območja podeželskega naselja (SK)
(1) Območja podeželskega naselja (SK) so namenjena za potrebe kmetijskih gospodarstev,
bivanja in dopolnilnih dejavnosti na kmetiji.
a)
•
•
•
•
•

Velikost stanovanjskih objektov:
Tloris podolgovat z razmerjem stranic najmanj 1:1,4 ali več.
Višinski gabarit stavb je (K)+P+1+M , klet mora biti v celoti vkopana. V primeru, da
objekt stoji v brežini, je lahko sprednji del kleti viden, vendar je potem višinski
gabarit stavbe le K+P+M.
V primeru, da je del kleti viden, je lahko vidna le ena etaža kleti. Tloris kletne etaže,
ki je vkopana in ni vidna, je lahko drugačen od predpisanega.
Višinski gabarit na območjih kulturne dediščine je lahko le K+P+M.
Pri pritličnih objektih je pritličje pri vhodu lahko največ 1,0 m nad urejenim terenom,
zunanje stopnice z ograjo pa masivno grajene, višina kolenčnega zidu največ 1,0 m.
Pri nadstropnih objektih je višina kolenčnega zidu največ 0,4 m.
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b)

Oblikovanje stanovanjskih objektov:
Prepovedani so neznačilni arhitekturni elementi in detajli na fasadah objektov, kot
so arkade, več kotni ali polkrožni izzidki, stolpiči, polkrožno oblikovana okna in
preneseni arhitekturni elementi iz drugih okolij.
• Ograje balkonov ali gankov morajo biti izvedene v lesenem opažu, ki je položen
vertikalno.
• Fasadne odprtine naj bodo pokončne, simetrične, razporejene osno v rastru
polno/prazno.
• Barve fasad morajo biti v beli barvi ali svetlih pastelnih tonih zemeljskih in peščenih
barv, živobarvne fasade niso dovoljene. Ni dopustna uporaba naslednjih barv, ki so
v prostoru izrazito moteče in neavtohtone: modra, rdeča, oranžna, citronsko
rumena, vijolična, živo oziroma travniško zelena, turkizno modra in zelena. Fasade
so lahko izvedene tudi v lesu. Vsi leseni deli na fasadah se obdelajo enotno v
naravni barvi lesa.
• Streha: naklon strešin 38°-45°, enak naklon vseh strešin, streha simetrična
dvokapnica, sleme v vzdolžni smeri. V primeru, da je objektu dodan izzidek, je
streha nad njim lahko podaljšek obstoječe strešine z istim naklonom kot matična
strešina. Dovoljeno je odpiranje strešin s strešnimi okni, klasičnimi in pultnimi
frčadami. Sleme frčad mora biti nižje od slemena matične strešine. Pultne frčade z
ravno streho niso dovoljene. Možna je izvedba čopov v matični strešini.
• Strehe morajo biti krite s kritino sive do grafitno sive barve ali rdeče barve glede na
prevladujočo kritino obstoječih objektov v tangirani EUP. Dopustne so kritine v
videzu majhnih strešnikov.
• Pri gradnji objektov se upošteva načelo sonaravnosti. Objekti naj bodo grajeni
klasično ali montažno z uporabo naravnih materialov (kamen, opeka glina, les,
steklo).
c)
Velikost in oblikovanje objektov za primarno kmetijsko proizvodnjo in za druge
dejavnosti:
• Gospodarski objekti in druge stavbe so lahko samostojni ali prizidani k obstoječim
stanovanjskim ali gospodarskim poslopjem.
• Objekti morajo biti podolgovatega tlorisa v razmerju stranic 1:1,4 ali več, na
strmejših terenih mora biti sleme vzporedno s plastnicami. Tloris je lahko tudi
lomljen. Dozidave ne smejo rušiti razmerij.
• V primeru velikih gradbenih mas (dolžina) je potrebno objekt členiti na manjše
gradbene mase in sicer z ometanimi slopi in lesenimi polnili.
• Višinski gabarit stavb je (K)+P+M, klet mora biti v celoti vkopana. V primeru, da
objekt stoji v brežini, je lahko sprednji del kleti viden (K+P+M).
• V primeru, da je del kleti viden, je lahko vidna le ena etaža kleti. Tloris kletne etaže,
ki je vkopana in ni vidna, je lahko drugačen od predpisanega.
• Objekti po bruto tlorisni površini in volumnu ne smejo presegati obstoječih objektov
v EUP, v kateri se gradijo.
• Streha: strehe stavb so dvokapnice s slemenom v smeri daljše stranice, oziroma
sestavljene dvokapnice istega naklona v primeru lomljenega tlorisa. Strehe so lahko
zaključene s čopom. Šotoraste in lomljene strešine niso dovoljene. Naklon streh je
dovoljen v razponu od 38°-45° z upoštevanjem prevladujočega naklona naselja
oziroma sosednjih objektov. Strehe morajo biti krite s kritino sive do grafitno sive
barve ali rdeče barve glede na prevladujočo kritino obstoječih objektov v tangirani
EUP. Dopustne so kritine v videzu majhnih strešnikov. Dovoljeno je odpiranje
strešin s strešnimi okni, s klasičnimi in pultnimi frčadami, frčade na eni strehi morajo
biti enake oblike, sleme frčad mora biti nižje od slemena matične strešine. Pultne
frčade z ravno streho niso dovoljene.
• Fasade se izvedejo v ometu bele barve ali v svetlih pastelnih tonih. Možna je
kombinacija ometa in lesenih oblog z vertikalno položenimi deskami, v naravni barvi
lesa.
d)
Parcelacija:
• Oblika parcel mora slediti predvsem terenskim zahtevam - naklonu terena, dostopu
do parcele, možnosti priključevanja na javno infrastrukturo na način najbližjih
priključkov in ureditvi parkirišč.
• Na zemljiščih tik ob gozdnih površinah je potrebno zagotoviti dostop do gozda in
odmik od gozdnega roba praviloma za višino drevnin, s soglasjem in pod pogoji
pristojnega upravljavca lahko tudi bližje.
•
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-

lega objekta na zemljišču:
o
Novi objekti (nad terenom fasadni plašč in pod terenom zunanji rob objekta) morajo
biti odmaknjeni od meje sosednjih zemljišč vsaj 4,0 m tako, da ni motena sosednja posest in
da je možno vzdrževanje in raba objektov v okviru parcele. Pri določitvi lege stavbe je
potrebno slediti funkciji in legi stavb v gravitacijskem območju. Manjši odmik je mogoč le s
soglasjem lastnika sosednje parcele, vendar ne manjši od 2,5 m. Odmik od sosednjih
zemljišč za enostavne in nezahtevne objekte je najmanj 3,0 m, manjši odmik je mogoč le s
soglasjem lastnika sosednje parcele, vendar ne manjši od 1,5 m.
o
Lega novozgrajenih objektov mora slediti prevladujoči gradbeni liniji obstoječih
objektov ob ulicah in obstoječim gradbenim linijam v prostoru.
o
V območjih ohranjenih vaških jeder je pri določitvi lege stavbe potrebno slediti talni
zasnovi vaškega jedra in obstoječim gradbenim linijam. V primerih, da je za naselje ali del
naselja značilna postavitev stavb na posestne meje, je potrebno stavbo praviloma locirati na
mejo.
o
Odmiki od predpisanih so, brez soglasja mejašev, lahko manjši v primeru:
• ko je potrebno upoštevati pogoje s področja varstva kulturne dediščine,
• ko to določajo PPIP za posamezno EUP in
• v primeru gradnje stavbe, ki se bo v enakih ali manjših višinskih gabaritih gradila na
mestu prej odstranjene zakonito zgrajene stavbe, pri kateri je odmik od meje
sosednjega zemljišča enak ali večji kot pri stavbi, ki se nadomešča. Nova stavba
mora imeti enako namembnost kot stavba, ki se nadomešča.
o
Ograje in oporni zidovi so lahko postavljeni na posestne meje gradbenih parcel, če
oba lastnika s tem soglašata, razen v primerih, ko je sosednje zemljišče javna cesta in je
potrebno upoštevati predpise s področja varnosti v cestnem prometu.
o
Postavitev objektov mora biti prilagojena konfiguraciji terena. Daljša stranica
objektov, lociranih na pobočjih, mora biti vzporedna s plastnicami. Izjemoma je postavitev
(orientacija) objektov lahko drugačna, če se z grafično analizo okolice, ki jih morajo
vsebovati lokacijski podatki posebnega dela projekta, utemelji, da postavitev objekta
upošteva ohranjen identitetni urbanistični vzorec naselja oz. dela naselja oz. prevladujočo
orientacijo slemen.
o
Odmiki od javnih zemljišč:
▪ med javno površino in uvozom na parkirišče ali v garažo oz. med javno površino in
ograjo ali zapornico, ki zapira pot do parkirnih (garažnih) mest je treba zagotoviti
najmanj 5 m prostora, na katerem se lahko vozilo ustavi, dokler ni omogočen
dostop do parkirišča ali garaže oz. izvoz iz nje;
▪ ograja mora biti od parcelne meje javne ceste oddaljena najmanj 1 m oz. oziroma
mora biti odmik enak višini ograje.
o
Ne glede na predhodna določila tega člena so izjemoma dopustne gradnje stavb na
parcelno mejo, kadar:
▪ gre za tipologijo gradnje v strnjenem nizu;
▪ je način gradnje ob meji parcele značilen za naselje;
▪ kadar gre za koncept tradicionalne tlorisne zasnove, načrtovana novogradnja pa ne
slabša bivalnih in funkcionalnih pogojev v okolici.

-

ureditev okolice objekta:
o
Na vseh območjih se ohranja visokodebelne sadovnjake, kakovostno in vitalno
avtohtono vegetacijo, pri novih zasaditvah pa se uporabljajo avtohtone drevesne in grmovne
vrste. Nove zasaditve ne smejo ovirati prometne varnosti oziroma preglednosti. V okolici
objektov v javni rabi in na območjih stanovanj je prepovedano uporabljati močno alergene
vrste in vrste rastlin, ki imajo strupene plodove ali druge dele.
o
Pri preoblikovanju terena se upošteva načelo smotrne prerazporeditve zemeljskih
mas ter prilagoditve obstoječemu terenu na mejah območja urejanja. Pri urejanju okolice
objektov se upošteva obstoječa konfiguracija terena. Zemeljska dela (izravnavanje,
poglabljanje terena, nasipavanje in zasipavanje) se izvaja tako, da se ohranijo lastnosti
terena. Pri zemeljskih posegih v teren se planiranje terena izvaja z brežinami. V primeru, ko
to ni mogoče, oziroma ko se mora upoštevati pogoje geotehničnega ali hidrološkega
poročila, se izvede z opornimi zidovi.
o
Višinske razlike na zemljišču morajo biti v največji možni meri urejene s travnatimi
brežinami. V primerih, ko drugačna zavarovanja brežin niso mogoča, je dopustna gradnja
opornih zidov do višine 1,2 m. Oporni zidovi morajo biti izvedeni v naravnih materialih
(kamen ali les) in ozelenjeni. Kota urejenega terena na parcelni meji mora biti prilagojena
sosednjemu zemljišču. Gradnja opornega zidu, višjega od 1,2 m je dovoljena le zaradi
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geotehničnih ali hidroloških pogojev terena. Višje oporne zidove je potrebno izvesti v
kaskadah.
o
Izgradnja opornega zidu zaradi popolne izravnave terena ni dopustna.
o
Od sosednjega zemljišča morajo biti oporni zidovi odmaknjeni najmanj 0,5 m
oziroma toliko, da so v celoti grajeni na parceli h kateri se gradijo. Ob pisnem soglasju
lastnikov sosednjih zemljišč pa so lahko zgrajeni tudi na parcelni meji, vendar se s tem ne
sme poslabšati stanja na sosednjih zemljiščih. Odmik opornih zidov od zemljišč javnih cest
je najmanj 1,0 m, razen če upravljavec ceste soglaša z manjšim odmikom.
o
Utrjevanje zunanjih površin je dovoljeno izvajati z naravnimi avtohtonimi materiali.
Uporaba barvno agresivnih in drsečih materialov ni dopustna.
o
Pri urejanju okolice objektov in javnih površin mora izvajalec gradbenih del med
gradnjo objekta zavarovati vegetacijo pred poškodbami, po končani gradnji pa sanirati
poškodbe, odstraniti začasne objekte, naprave in odvečni gradbeni material ter urediti
okolico.
o
Posegi v prostor pri javnih objektih in na javnih prostorih morajo biti načrtovani tako,
da omogočajo dostop tudi za ljudi s posebnimi potrebami.
o
Dopustno je ograjevanje parcel oziroma postavitev medsosedske ograje do višine
1,2 m.
o
Pri urejanju zelenih površin je potrebno:
▪ upoštevati značilnosti terena, predvsem topologijo, mikroklimo, osončenost in
rastiščne pogoje za obstoječo in načrtovano avtohtono vegetacijo,
▪ zagotoviti programsko ustreznost glede na namensko rabo in dejavnost ter vse
uporabniške skupine, vključno z otroki, mladostniki, starejšimi prebivalci ter ljudmi s
posebnimi potrebami,
▪ upoštevati trajnostne zahteve, predvsem glede izbora rastlin in gradbenih
materialov ter ukrepov za zadrževanje voda.
o
Na območju naselij in na javnih odprtih površinah se ohranjajo obstoječa drevesa in
živice. Obrežne drevnine se ohranjajo, če je odstranitev zaradi tehničnih ali varnostnih
zahtev nujna, jih je treba nadomestiti oziroma sanirati.
o
V primeru tlakovanja površin ob drevesih je treba zagotavljati ustrezno kakovost in
količino zemljine, dostopnost vode in zračenje tal koreninskega sistema.
o
Zasaditve površin v javni rabi morajo vključevati drevesno in grmovno vegetacijo, pri
čemer so minimalni pogoji:
▪ parkirišča na nivoju terena: 1 funkcionalno drevo/5 PM; ob mestnih vpadnicah se
zasadijo drevoredi,
o
Oblikovanje odprtih javnih prostorov mora zagotavljati zelene površine, stik z vodo,
stik z objekti kulturne dediščine in slediti obstoječim in novim programom. Na celotnem
območju se ohranja pomen vodotokov in obstoječe gradbene linije.
o
Izbor rastlin za zasaditve na površinah v urbanih okoljih mora upoštevati rastiščne
razmere in varnostno-zdravstvene zahteve (nestrupene, nealergene avtohtone vrste).
Minimalni pogoji so:
▪ na javnih površinah (parkirišča, parki, otroška in športna igrišča, rekreacijska
območja, zelenice, sprehajalne poti, brežine vodotokov) se lahko zasadijo le
naslednje vrste dreves: veliki jesen, lipa, divji kostanj, lipovec, beli gaber, črni gaber,
dob - avtohtoni hrast, graden - avtohtoni hrast, gorski javor, poljski javor - maklen,
ostrolistni javor, navadna bukev, mokovec, gorski brest, bela vrba, vrba žalujka,
navadni kostanj;
▪ na ekološko pomembnih območjih in na območjih naravnih vrednot je dopustna le
avtohtona vegetacija.
o
Ob stanovanjskih objektih mora biti na zelenih površinah posajeno vsaj eno
visokodebelno sadno drevo.
o
Ograjevanje parcel je dovoljeno z zasaditvijo avtohtonih grmovnic, možna je
kombinacija žive meje z verejo ali leso, lesen plot, vendar ograje ne smejo biti višje od 1,2
m. Pri ograjevanju objektov in območij, ki zahtevajo posebno varnost je potrebno upoštevati
izvedbo in višino ograje, ki je določena z drugimi predpisi.
o
Ozelenitve okolice objektov naj bodo izvedene z avtohtonimi vrstami vegetacije.
Okolica naj bo urejena skladno z obstoječo krajino. Odprte zelene površine, osrednje
površine za pešce (trgi) se ne smejo pozidati.
o
Hortikulturni elementi iz drugih okolij so prepovedani.
-

stopnja izkoriščenosti zemljišča: /
velikost in oblika gradbene parcele:
o
Gradbena parcela namenjena gradnji stavb mora omogočiti normalno uporabo in
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vzdrževanje objektov z vsemi spremljajočimi prostorskimi potrebami, vključno s parkiranjem,
dostopom, komunalnimi in energetskimi objekti in priključki.
o
Velikost gradbene parcele se določi glede na:
▪ položaj, namembnost, velikost novih gradbenih parcel v razmerju do obstoječih
gradbenih parcel,
▪ namembnost in velikost javnih površin, prometnih površin, koridorjev komunalnih
vodov in vzdrževanje le - teh,
▪ namembnost in velikost objekta, nezahtevne in enostavne objekte, oblikovanost
zemljišča, lego sosednjih objektov, obstoječe parcelne meje in lastništvo;
▪ dostope in dovoze z javne ceste ali poti, intervencijske poti, parkirna mesta,
funkcionalno zelenje, potek komunalnih in energetskih vodov;
▪ sanitarno-tehnične zahteve (osončenje, prezračevanje, hrup).
o
Posestne meje gradbene parcele morajo biti urejene pred izdajo gradbenega
dovoljenja.
o
Velikost gradbene parcele eno ali dvostanovanjske hiše je minimalno 400 m2,
maksimalno pa 800 m2. V območjih razpršene poselitve ali v primeru izvedbe geodetske
odmere parcele pred uveljavitvijo tega odloka je lahko gradbena parcela za gradnjo
enostanovanjskega objekta izjemoma tudi manjša, vendar ne manjša od 300 m2. Minimalna
velikost gradbene parcele ne velja za obstoječe objekte zgrajene na podlagi upravnih
dovoljenj v primeru, da se na parceli izvaja ponovna gradnja. Za strnjeno stanovanjsko
gradnjo (vrstne in atrijske hiše) je najmanjša velikost gradbene parcele 250 m2 za en objekt
v nizu.
o
Gradbena parcela objektov za začasno bivanje (počitniških objektov) ne sme biti
manjša od 300 m2 in ne večja od 500 m2.
o
Pri določanju gradbene parcele kmetije se upoštevajo zemljišča, na katerih stojijo
stanovanjske stavbe in gospodarska poslopja kmetije, medsebojna razporeditev objektov
kmetije, vrsta kmetijske proizvodnje in potreben manipulacijski prostor za kmetijsko
mehanizacijo in površine za modernizacijo kmetije.
o
Pri določanju gradbene parcele objektov proizvodnih dejavnosti se poleg določil
druge točke tega člena upošteva tudi medsebojna razporeditev objektov, vrsta proizvodnje
in potreben manipulacijski prostor za tovorna vozila, drugo mehanizacijo in za deponije.
o
Za objekte sekundarnih, terciarnih in kvartarnih dejavnosti mora biti dovoz na
parcelo širok najmanj 6,0 m.
o
Za območja več stanovanjskih objektov je poleg določil druge točke tega člena
potrebno pri določanju gradbene parcele upoštevati tudi potrebe po skupnih odprtih
prostorih (parki, igrišča). Skupnih parkirnih, zelenih in odprtih površin ni dopustno
zmanjševati zaradi zasebnih interesov. Postavitve pomožnih objektov (nadstreški, garaže,
ute, lope, ipd.) za individualne potrebe na teh zemljiščih niso dopustne.
o
Določbe o minimalni velikosti gradbene parcele ne veljajo na območjih varovanih
vaških jeder in mestnega jedra Tržiča.
o
Izjemoma se parkirna mesta lahko zagotavljajo izven gradbene parcele v primerih iz
1. točke 80. člena Odloka.
-

druga merila in pogoji:
POD 04 Podljubelj- nad Jezernico (namenska raba SK), za katero velja PPIP:
1) V območju Podljubelj morajo biti na severozahodnem delu območja urejanja objekti
orientirani vzdolžno s cesto.
2) Za vsak poseg je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kultrunovrstveno
soglasje.

Merila in pogoji za gradnjo infrastrukturnih objektov in obveznost priključevanja na
objekte in omrežja javne infrastrukture:
- splošni pogoji za gradnjo gospodarske javne infrastrukture (GJI)
7.2.

Posegi na GJI ter posegi, ki se nahajajo v varovalnem pasu GJI, se lahko izvajajo le s
soglasjem upravljavca posamezne GJI.
-

komunalna infrastruktura:
Vodovodno omrežje
Obstoječi in predvideni objekti na območjih, na katerih je mogoča priključitev, morajo biti
priključeni na vodovodno omrežje v skladu s pogoji upravljavca vodovodnega omrežja. Če
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priključitev objektov na vodovodno omrežje zaradi fizičnih ovir ni mogoča, se lahko na
podlagi soglasja upravljavca vodovodnega omrežja dopusti začasna ali trajna uporaba
lastnih sistemov za oskrbo z vodo, kot so lastno zajetje, kapnica, cisterna ipd.
Uporabniki tehnološke vode morajo imeti zgrajene zaprte sisteme.
Z namenom zmanjšanja porabe pitne vode se izkoristi možnosti uporabe padavinske vode
za sanitarne potrebe, zalivanje, čiščenje utrjenih površin ipd.. Spodbuja se ureditev
sistemov za recikliranje vode.
Pri lociranju objektov in naprav je potrebno upoštevati stanje in zasnovo omrežja in naprav
ter predpisane odmike in pogoje upravljavca. Varovalni pas, merjeno na vsako stran od osi
posameznega voda, znaša 3,0 m.
Kanalizacijsko omrežje
Na celotnem območju občine se upošteva občinski predpis o odvajanju in čiščenju
komunalne in padavinske odpadne vode. Na območjih, kjer je javna kanalizacija že zgrajena
in je priključitev nanjo mogoča, oziroma kjer se javna kanalizacija gradi, obnavlja ali
preureja, je priključitev stavb ali preureditev obstoječega priključka stavbe na javno
kanalizacijo obvezna. Izjeme so možne v naslednjih primerih
▪ če javna kanalizacija v območju, ki mora biti opremljeno z javno kanalizacijo, v času
začetka uporabe novozgrajene stavbe še ni zgrajena ali je še v gradnji;
▪ če priključitev iz tehničnih razlogov ni možna;
▪ če bi bila priključitev pravno nedopustna;
▪ če obstoječa javna kanalizacija nima zadostnih kapacitet;
▪ če odpadne vode na iztoku v javno kanalizacijo ne izpolnjujejo pogojev iz soglasja
za priključitev.
Na obstoječih območjih poselitve v občini, ki še niso opremljena z javno kanalizacijo in na
območjih, kjer se skladno z operativnim programom gradnja javne kanalizacije ne
predvideva, morajo lastniki stavb obvezno zgraditi lastne objekte za odvajanje in čiščenje
komunalnih odpadnih voda.
Dovoljena je gradnja malih komunalnih čistilnih naprav (MKČN) ali nepretočnih greznic
skladno s standardi opremljenosti iz občinskega predpisa o odvajanju in čiščenju komunalne
in padavinske odpadne vode.
Priključitev stavbe na javno kanalizacijo se lahko izvede s soglasjem izvajalca javne službe.
Odvajanje in čiščenje komunalnih in padavinskih odpadnih voda mora biti usklajeno s
predpisi, ki urejajo to področje.
Padavinske, drenažne in čiste zaledne vode naj se kontrolirano in neškodljivo odvajajo
oziroma ponikajo, da ne bi prihajalo do erodiranja, zamakanja ali poplavljanja okoliških
površin. Padavinske vode naj se prioritetno ponikajo. Če ponikanje ni možno, kar je
potrebno dokazati, je padavinske vode možno speljati v vodotoke oziroma naravne
odvodnike. Pri tem je potrebno v čim večji možni meri zmanjšati hipni odtok padavinskih
voda s površin, kar pomeni, da je potrebno predvideti zadrževanje padavinskih voda. Iztoki
v površinske odvodnike oziroma zadrževanje mora biti ustrezno dimenzionirano glede na
prevodno sposobnost vodotoka - recipienta. (4) Pretočne greznice je treba zamenjati s
priključitvijo objektov na vodotesno kanalizacijsko omrežje z zaključkom na KČN,
nepretočnimi greznicami ali MKČN.
Pri lociranju objektov in naprav je potrebno upoštevati stanje in zasnovo omrežja in naprav
ter predpisane odmike in pogoje upravljavca. Varovalni pas, merjeno na vsako stran od osi
posameznega voda, znaša 3,0 m.
Objekti in ureditve za zbiranje in odstranjevanje odpadkov
Komunalne odpadke se zbira v zabojnikih za komunalne odpadke. Zabojnik oziroma
odjemno mesto za komunalne odpadke mora biti praviloma ob objektu ali na gradbeni
parceli objekta, ki mu pripada in praviloma ni na javni površini. Odjemno mesto se lahko
zaščiti z nadstrešnico na utrjeni površini.
Odjemna mesta in ekološki otoki za komunalne odpadke morajo biti prometno dostopni,
oblikovanje odjemnih mest (nadstrešnice, tlakovanje, ograje, posode ipd.) pa se za celotno
območje občine uredi enotno.
Zbiranje in prevzemanje vseh vrst ločenih frakcij in začasna hramba posameznih frakcij do
rednega prevzema ali do prepustitve v ponovno uporabo, predelavo ter odstranjevanje se
vrši v zbirnem centru. Zbirni center je namenjen tudi zbiranju kosovnih odpadkov. Na
območju zbirnega centra se lahko uredi zbiralnica nevarnih frakcij.
Zbiranje nevarnih odpadkov mora potekati ločeno v zbirnem centru Kovor.
Zemeljski izkopni materiali se uporabijo na gradbeni parceli za zasipavanje in oblikovanje
terena, viški zemeljskih izkopov in gradbeni odpadki pa se odlagajo na območju odlagališč,
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ki so registrirani za sprejem gradbenih odpadkov.
V času gradbenih del je investitor dolžan zagotoviti, da izvajalci gradbenih del na gradbišču
hranijo ali začasno skladiščijo odpadke, ki nastajajo pri gradbenih delih ločeno po vrstah
gradbenih odpadkov iz klasifikacijskega seznama odpadkov tako, da ne onesnažujejo okolja
in da je zbiralci gradbenih odpadkov omogočen dostop za njihov prevzem.
Viški humusa se lahko odlagajo na kmetijskih površinah, na območjih krčitve gozdov za
kmetijske namene in na saniranih degradiranih območjih (peskokopi, odlagališča).
Prednost pri sanaciji nelegalnih odlagališč odpadkov naj imajo nelegalna odlagališča
odpadkov (s prisotnostjo nevarnih odpadkov) na območjih kraških jam, poplavnih območjih
in v bližini vodotokov.
-

prometna infrastruktura:
Cestno omrežje:
Gradnja in rekonstrukcija objektov ter izvajanje drugih posegov v prostor varovalnih pasov
javnih cest in javnih kolesarskih poti so dovoljeni le s soglasjem upravljavca cest. Varovalni
pas se meri od zunanjega roba cestnega sveta in je na vsako stran javne ceste širok:
▪ pri državnih glavnih cestah 25,0 m
▪ pri državnih regionalnih cestah 15,0 m
▪ pri občinskih lokalnih cestah 10,0 m
▪ pri občinskih javnih poteh 5,0 m
▪ pri občinskih kolesarskih poteh 2,0 m
▪ pri državnih kolesarskih poteh 5,0 m
Izvedba vseh ukrepov za zaščito novih poselitvenih območij oziroma območij spremenjene
rabe prostora je obveznost investitorjev novih posegov.
Gradnja ali rekonstrukcija cest in dostopov do objektov in zemljišč:
Ceste s pripadajočimi objekti in napravami se lahko gradijo in prenavljajo znotraj območij
prometne infrastrukture in območij, predvidenih za urejanje z OPPN, na preostalih območjih
pa skladno z določili tega odloka.
Upoštevati je potrebno pogoje in določila za državne ceste, tako da:
▪ je pri načrtovanju posegov na območju državnih cest zagotovljeno varno odvijanje
prometa vseh udeležencev v prometu in skladnost državnih cest z drugimi posegi v prostor
in z okoljem, skozi katerega državne ceste potekajo;
▪ so novi priključki na glavno ali regionalno cesto locirani po možnosti v oseh obstoječih
priključkov na nasprotni strani;
▪ novi priključki za posamezne objekte izven naselja niso dovoljeni. Priključki morajo biti
navezani na občinsko cesto in z njo na glavno ali regionalno cesto;
▪ se vključevanje in izključevanje na državne ceste izvede z ureditvijo levih zavijalnih
pasov oziroma z razširitvijo voznega pasu na minimalno širino 5,5 m;
▪ so priključki na državne ceste iz parcel, ki so ograjene, izvedeni tako, da je možna
zaustavitev vozila izven površine državne ceste in kolesarske steze;
▪ so načrtovani posegi usklajeni z obstoječo in predvideno ureditvijo državnih cest in so
usklajeni tako gradbeno kot časovno;
▪ so definirani, utemeljeni in prikazani vsi posegi v varovalnem pasu državne ceste (cestni
priključki oz. križišča, javna razsvetljava, površine za pešce in kolesarje, parkirišča,
komunalni vodi, zunanje ureditve, objekti, ipd.);
▪ je zagotovljena opremljenost s prometno signalizacijo, ki udeležence v prometu
pravočasno opozarja na spremenjene razmere za varno odvijanje prometa;
▪ Za predvideno priključevanje na državno cesto je v projektu za pridobitev gradbenega
dovoljenja treba prikazati prometno ureditev v območju državne ceste in njenem vplivnem
območju.
Upoštevati je potrebno pogoje in določila za občinske ceste:
▪ veljavni predpisi s področja varnosti cestnega prometa se uporabljajo za vse javne
prometne površine in tudi za prometne površine, ki niso kategorizirane kot javne (dovozne
ceste, dostopi do objektov in zemljišč, funkcionalne prometne površine, avtobusne postaje
in postajališča, gozdne ceste in ceste v zasebni lasti);
▪ v primeru novogradenj ali rekonstrukcij cest je le-te treba urediti z ustreznimi materiali in
zgraditi s prometno tehničnimi elementi, določenimi glede na funkcijo ceste, prometno
obremenitev, vrsto in strukturo prometa;
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▪ prometno tehnični elementi javnih cest in poti, ter dovoznih cest morajo zagotavljati
preglednost v krivinah in križiščih (polje preglednosti) ter morajo ustrezati strukturi prometa
in prometnim obremenitvam. Raba prostora v območju polja preglednosti je omejena in na
njem ne sme biti vertikalnih ovir (objekti, ograje, zasaditve) višjih od 0,75 m. Ceste naj se
križajo čim bolj pravokotno;
▪ za umirjanje prometa se uporablja sprememba v tlakovanju. Prostor med hišami ob
cestah mora omogočati uvoze na parcele. Dovozi in priključki na cestno mrežo morajo biti
urejeni tako, da je zagotovljena potrebna varnost v prometu. Na javno cesto naj se
praviloma priključuje več objektov skupaj.
▪ slepo zaključene ceste morajo imeti urejeno obračališče zadostne širine za obračanje
komunalnih vozil;
▪ priključki na lokalne ceste iz parcel, ki so ograjene morajo biti izvedeni tako, da je možna
zaustavitev vozila izven površine lokalne ceste in kolesarske steze;
▪ pri rekonstrukcijah cest in preplastitvah je potrebno višino cestišča in površin za pešce
uskladiti z višinami vhodov v objekte, tako da se pri tem dostopnost ne poslabša;
▪ kjer ureditve prometnic prečkajo planinske in druge poti, je treba prehode planinskih in
drugih poti na novo urediti in označiti;
▪ dovoljeni materiali s katerimi se ureja vaška jedra so: pesek, asfalt, lomljen granit, kocke
za označbe in tlake in prane plošče.
Gozdne prometnice smejo biti široke največ 3,0 m, razen v ostrih zavojih; pri tem so na
ravnih delih mestoma dopustne ureditve izogibališč in deponij za les.
Parkirne površine in garaže
Pri novogradnjah, rekonstrukcijah in pri spremembi namembnosti stavb je treba na gradbeni
parceli zagotoviti zadostno število parkirnih mest (PM), ki se zagotavljajo na parkirnih
površinah, garažnih mestih ali garažah v kletnih in preostalih etažah. Kadar na gradbeni
parceli stavbe ni tehničnih in prostorskih možnosti za zagotovitev zadostnega števila
parkirnih mest, mora investitor manjkajoča parkirna mesta, razen parkirnih mest za
funkcionalno ovirane osebe, zagotoviti na drugih ustreznih površinah v njegovi lasti.
Izjemoma se PM lahko zagotavljajo na skupnih ali javnih parkirnih površinah:
- na območju mestnega jedra registrirane naselbinske dediščine EŠD 784, kjer zaradi
zatečenega stanja PM ni mogoče zagotavljati na gradbeni parceli,
- kadar ni tehničnih in prostorskih možnosti za stavbe z javno funkcijo.
Pri večstanovanjskih stavbah je potrebno čim več PM zagotavljati izven nivojsko tako, da se
ohranja več zelenih površin ob stavbah in zagotavlja večja bivalna kakovost območja.
Dopustna je izgradnja podzemnih garaž oz. izven nivojsko parkiranje.
Parkirne ploščadi z več kot 10 PM morajo biti ozelenjene z zasaditvijo dreves skladno z
določilom tega odloka o zasaditvah.
Pri določanju števila PM za stavbe z javno funkcijo in pri večstanovanjskih objektih, ki
morajo biti dostopna brez arhitektonskih ovir, je potrebno zagotoviti vsaj 5% ali vsaj eno
parkirno mesto za invalida. V primeru skupnega parkirišča za objekte z različnimi
dejavnostmi se pri določanju potrebnega števila PM upošteva največje potrebe po
istočasnem parkiranju.
Manipulacijske površine na parkiriščih morajo biti dimenzionirane in urejene tako, da se
prepreči vzvratno vključevanje vozil na javno cesto. Parkirišča v bližini državnih cest morajo
biti fizično ločena od državnih cest.
Na parkiriščih za avtodome mora biti zagotovljena oskrba z vodo in elektriko ter
odstranjevanje fekalij (sanitarno napajalni vozel).
PM in garaže morajo biti locirane in izvedene tako, da hrup in smrad ne poslabšujeta
bivalnih pogojev v objektih v okolici.
PM in garaže za tovorna vozila, ki presegajo 3,5 t, za avtobuse in za priklopnike teh
motornih vozil v stanovanjskih naseljih niso dopustna. Zgraditi jih je mogoče na območju
prometnih površin in območju proizvodnih dejavnosti. Izjemoma je gradnja teh PM in garaž
dovoljena za potrebe kmetijske dejavnosti v sklopu kmetijskega gospodarstva tudi v drugih
območjih.
Pri novogradnjah, rekonstrukcijah in spremembah namembnosti objektov je potrebno
zagotoviti zadostno število PM skladno z veljavnimi pravilniki in priporočenimi normativi
stroke, kot sledi:
▪ enostanovanjske stavbe 2 PM/stanovanje
▪ dvostanovanjske stavbe 4 PM
▪ večstanovanjske stavbe 2 PM/stanovanje
▪ počitniške hiše 2 PM
▪ dom za starejše 1PM/5 postelj
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▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

vrtci, šole 1PM/učitelja od teh najmanj 12 za kratkotrajno parkiranje staršev
zdravstveni domovi 1PM/2 zaposlena + 1PM/30 m2
poslovni prostori/pisarne 1 PM/2 zaposlena + PM/30 m2 neto površine
poslovni prostori/stranke 1 PM/2 zaposlena + PM/20 m2 neto površine
obrtni ali industrijski objekti do neto površine 250 m2 1PM/30 m2 površine (ne manj
kot 2)
obrtni ali industrijski objekti več kot neto površine 250 m2 1PM/50 m2 ali 1PM/2
zaposlena
skladišča s strankami 1PM/100 m2 ali 1PM/2 zaposlena
skladišča brez strank ne manj kot 3PM
kulturni dom 1 PM/5-10 sedežev
cerkev 1PM/20m2
pokopališča 1PM/2000 m2 površine
trgovine 1PM/ 30-40 m2 koristne prodajne površine
rekreacijska igrišča 1 PM/250 m2
športne dvorane z gledalci 1 PM/10-15 obiskovalcev
športne dvorane brez gledalcev 1 PM/50 m2 površine dvorane
manjše krajevne gostilne, bifeji 1PM/4 sedežev
gostilne s prenočišči 1PM/2 sobi in 1PM/6 sedežev

Na vseh gradbenih parcelah je treba za javne objekte oziroma dejavnosti z obiskom strank
zagotoviti še najmanj 20% dodatnih PM za kolesa in druga enosledna vozila (vendar ne
manj kot 2PM).
-

energetska infrastruktura:
Elektroenergetsko omrežje
Pri lociranju objektov in naprav je potrebno upoštevati stanje in zasnovo
elektroenergetskega omrežja in naprav ter predpisane odmike in pogoje upravljavca.
Opredeljena poselitvena in druga razvojna območja se bodo oskrbovala z električno
energijo iz obstoječih transformatorskih postaj (TP). V primeru slabih napetostnih razmer
oziroma povečanega odjema elektrike bo upravljavec zgradil novo TP s pripadajočimi
visokonapetostnimi priključki in nizkonapetostnimi vodi.
Pri grajenih in predvidenih prostorskih ureditvah je potrebno za določeni napetostni nivo
upoštevati elektroenergetske koridorje obstoječih in koridorje predvidenih daljnovodov,
kablovodov, ter lokacije TP kot omejitvene faktorje pri določanju lokacij za predvidene
objekte in sicer v smislu določenih širin koridorjev na vsako stran od osi daljnovodov s
pripadajočimi TP:
▪ daljnovod 110 kV - 2 x 15,0 m (30,0 m);
▪ daljnovod 10 ali 20 kV - 2 x 10,0 m (20,0 m);
▪ kablovod 20 kV - 2 x 1,0 m (2,0 m);
▪ varovalni pas elektroenergetske razdelilne transformatorske postaje (RTP), merjeno
od zunanjega roba ograje območja RTP nazivne napetosti 110 kV, je 15,0 m.
Nadzemni energetski vodi, lokacije TP naj se izogibajo vidno izpostavljenim območjem:
vrhovom, grebenom, izjemni krajini in kakovostnim pogledom prostorskih dominant.
Nadzemni nosilci daljnovodov se izvajajo v leseni izvedbi.
V naseljih se nizko in srednje napetostno omrežje izvede v podzemni kabelski izvedbi.
Priključki odjemalcev na omrežje se prav tako izvedejo v podzemni izvedbi.
V območjih kulturne dediščine in v vplivnih območjih kulturne dediščine je nizkonapetostno
distribucijsko elektroenergetsko omrežje potrebno graditi podzemno, razen če gre za
arheološko dediščino - v tem primeru naj vodi potekajo izjemoma ob robovih naselij ali
gozda. TP naj bo locirana v zadostni oddaljenosti od objektov in območij kulturne dediščine,
izven smeri vedut in prostorske dominante.
V varovalnih pasovih obstoječih in koridorjih predvidenih daljnovodov, saditev drevja visoke
rasti ni dovoljena. Na obstoječih objektih so dovoljena investicijsko vzdrževalna dela. Za
vsako gradnjo objektov v varovalnih pasovih obstoječih in koridorjih predvidenih daljnovodov
je potrebno pridobiti pisno soglasje izvajalca gospodarske javne službe sistemskega
operaterja prenosnega omrežja ali (ustrezno primeru) pridobiti pisno soglasje izvajalca
gospodarske javne službe sistemskega operaterja distribucijskega omrežja.
V koridorjih daljnovodov je prepovedana gradnja nadzemnih objektov, v katerih je lahko
vnetljiv material, na parkiriščih pod daljnovodi pa je prepovedano parkiranje za vozila, ki
prevažajo vnetljive, gorljive in eksplozivne materiale.
V varovalnih pasovih elektroenergetskih vodov, objektov in naprav ni dovoljena gradnja
objektov, ki zahtevajo povečano varstvo pred sevanjem, in sicer:
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bolnišnic, zdravilišč, okrevališč in turističnih objektov, namenjenih bivanju in
rekreaciji;
▪ stanovanjskih objektov;
▪ objektov vzgojno varstvenega in izobraževalnega programa ter programa
osnovnega zdravstvenega varstva;
▪ objektov, kjer se opravljajo upravne, trgovske, storitvene ali gostinske dejavnosti;
▪ igrišč in javnih parkov, javnih zelenih in rekreacijskih površin, ki so namenjene za
zadrževanje večjega števila ljudi.
Za vse objekte (novogradnje, nadzidave, dozidave stavb, namenjenih za stalno oziroma
občasno bivanje), ki posegajo v elektroenergetske koridorje obstoječih oziroma predvidenih
daljnovodov, je potrebno predložiti dokazilo pooblaščene organizacije, da niso prekoračene
mejne vrednosti veličin elektromagnetnega polja, ki so določene v področnem predpisu.
V primeru gradbenih del v območju obstoječih elektroenergetskih naprav je investitor dolžan
naročiti projektno dokumentacijo (projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja, projekt za
izvedbo, projekt izvedenih del) prestavite, oziroma zaščite obstoječih elektroenergetskih
naprav. Vse stroške izdelave te projektne dokumentacije nosi investitor. Vsa morebitna dela
prestavitve oziroma zaščite obstoječih elektroenergetskih naprav lahko opravi samo
upravljavec distribucijskega omrežja, na stroške investitorja. Za območje varovalnega pasu
elektroenergetskih objektov velja področni predpis.
▪

Obnovljivi viri energije
Pri gradnji objektov se na celotnem območju občine spodbuja uporabo okolju prijazne in
učinkovite rabe energije ter uporabo obnovljivih virov, ki štejejo kot pomembna nacionalna
strateška zaloga energije.
Pri gradnji novih stavb ter pri rekonstrukcijah stavb, kjer se načrtuje zamenjava sistema
oskrbe z energijo in ogrevanja, je potrebno upoštevati zakonodajo s področja učinkovite
rabe energije ter stavbe priključiti na ekološko čiste vire energije, oziroma spodbujati
pasivno in energetsko učinkovito gradnjo.
V vseh enotah urejanja je dovoljena gradnja omrežja in naprav za daljinsko ogrevanje ob
upoštevanju vseh določb tega odloka in varstvenih režimih.
Pri gradnji novih stavb, katerih uporabna tlorisna površina presega 1000 m 2 in pri
rekonstrukciji stavb, katerih uporabna tlorisna površina presega 1000 m 2, pri katerih se
zamenjuje sistem z oskrbo z energijo, se ta načrtuje na podlagi in ob upoštevanju študije
izvedljivosti alternativnih sistemov za oskrbo stavb z energijo, pri kateri se upošteva
tehnična, funkcionalna, okoljska in ekonomska izvedljivost alternativnih sistemov za oskrbo
z energijo.
alternativni viri štejejo: decentralizirani sistemi na podlagi obnovljivih virov energije,
soproizvodnja, daljinsko ali skupinsko ogrevanje ali hlajenje, če je na voljo in toplotne
črpalke.
Študija izvedljivosti iz prejšnjega odstavka je obvezna sestavina projekta za pridobitev
gradbenega dovoljenja v skladu s predpisi o graditvi objektov. Izvzete so stavbe, katerih
oskrba z energijo je določena v lokalnem energetskem konceptu, stavbe, za katere predpis
lokalne skupnosti določa obvezno priključitev na določeno vrsto energetskega omrežja
oziroma uporabo določene vrste goriva.
Izraba sončne energije za proizvodnjo zelene električne energije na objektih je možna pod
pogojem, da so naprave izvedene tako, da vizualno niso izpostavljene. Postavitve nad
slemenom in na objektih kulturne dediščine niso dopustne.
Celice za fotovoltaične elektrarne je dopustno postavljati na strehe (v ravnino strehe, brez
dodatnih konstrukcij - stebričkov). Fotovoltaične elektrarne na stebrih je dopustno postavljati
na za to namenjenih stavbnih zemljiščih.
Glavni energetski vir za ogrevanje objektov na območju občine se šteje lesna bio masa.
V skladu s predhodnimi prostorskimi in okoljskimi preveritvami in utemeljitvami se omogoči
izvedba raziskav za izrabo geotermične energije ter njihova izraba.
Utekočinjen naftni plin kot energetsko učinkovit in uporabniku prijazen energent, se lahko
hrani v nadzemnih ali podzemnih plinohramih. Locirani morajo biti na pripadajočem
zemljišču objekta, pri čemer je potrebno zagotoviti predpisane odmike od objektov in vseh
infrastrukturnih objektov in naprav. Za postavitev nadzemnega ali podzemnega plinohrama
je potrebno pridobiti ustrezna soglasja, v kolikor so le-ti locirani v varovalnih pasovih
infrastrukturnih objektov in naprav, v območjih naravne in kulturne dediščine in drugih
zavarovanih območjih.
Učinkovitejša raba energije se zagotavlja tudi z zmanjševanjem porabe električne energije
za javno razsvetljavo in sicer z vgrajevanjem energetsko varčnih sijalk, stikal za reguliranje
polnočnega delovanja razsvetljave in omejevanjem na minimalno število svetlobnih teles
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postavljenih zunaj strnjenih poselitvenih območij. Solarna energija predstavlja potencial tudi
za potrebe javne razsvetljave.
Plinovodno omrežje: /
-

telekomunikacijska infrastruktura:
Telekomunikacijsko omrežje
Varovalni pas, merjeno na vsako stran od osi posameznega voda, znaša 1,50 m. V
trimetrskem varovalnem pasu posameznega voda je dopustna le gradnja komunalnih
naprav.

-

druga infrastruktura: /

-

7.3.
Druga merila in pogoji:
merila in pogoji za varstvo okolja, ohranjanje narave, varstvo kulturne dediščine in trajnostno rabo
naravnih dobrin:
• celostno ohranjanje kulturne dediščine
(1) Sestavni del OPN so objekti in območja kulturne dediščine, varovani skladno s predpisi s
področja varstva kulturne dediščine (v nadaljevanju objekti in območja kulturne dediščine).
To so kulturni spomeniki, vplivna območja kulturnih spomenikov, varstvena območja
dediščine, registrirana kulturna dediščina, vplivna območja dediščine.
(2) Objekti in območja kulturne dediščine so razvidni iz prikaza stanja prostora, ki je veljal ob
uveljavitvi odloka o občinskem prostorskem načrtu in je njegova obvezna priloga, in iz
veljavnih predpisov s področja varstva kulturne dediščine (aktov o razglasitvi kulturnih
spomenikov, aktov o določitvi varstvenih območij dediščine).
(3) Na objektih in območjih kulturne dediščine so dovoljeni posegi, ki prispevajo k trajni
ohranitvi dediščine ali zvišanju njene vrednosti ter kulturno dediščino varujejo in ohranjajo
na mestu samem (in situ).
(4) Gradnja novega objekta, vključno z dozidavo in nadzidavo ter deli, zaradi katerih se
bistveno spremeni zunanji izgled objekta, in rekonstrukcija objekta na objektih in območjih
kulturne dediščine nista dovoljeni, če so s tem prizadete varovane vrednote objekta ali
območja kulturne dediščine in prepoznavne značilnosti in materialno substanco, ki so nosilci
teh vrednot.
(5) Odstranitve objektov ali območij ali delov objektov ali območij kulturne dediščine niso
dopustne, razen pod pogoji, ki jih določajo predpisi s področja varstva kulturne dediščine.
(6) Na objektih in območjih kulturne dediščine veljajo pri gradnji in drugih posegih v prostor
prostorski izvedbeni pogoji za celostno ohranjanje kulturne dediščine. V primeru neskladja
ostalih določb tega odloka s prostorsko izvedbenimi pogoji glede celostnega ohranjanja
kulturne dediščine veljajo pogoji celostnega ohranjanja kulturne dediščine.
(7) Objekte in območja kulturne dediščine je potrebno varovati pred poškodovanjem ali
uničenjem tudi med gradnjo - čez objekte in območja kulturne dediščine ne smejo potekati
gradbiščne poti, obvozi, vanje ne smejo biti premaknjene potrebne ureditve vodotokov,
namakalnih sistemov, komunalna, energetska in telekomunikacijska infrastruktura, ne smejo
se izkoriščati za deponije viškov materialov ipd.
(8) Za kulturne spomenike in njihova vplivna območja veljajo prostorski izvedbeni pogoji, kot
jih opredeljuje varstveni režim konkretnega akta o razglasitvi kulturnega spomenika. V
primeru neskladja določb tega odloka z varstvenimi režimi, ki veljajo za kulturni spomenik,
veljajo prostorski izvedbeni pogoji, določeni z varstvenim režimom v aktu o razglasitvi. Za
kompleksne posege oziroma za posege v strukturne elemente spomenika je treba izdelati
konservatorski načrt, ki je del projektne dokumentacije za pridobitev soglasja. Pogoji
priprave in izdelave konservatorskega načrta so določeni s predpisi s področja varstva
kulturne dediščine. S kulturno varstvenim soglasjem se potrdi konservatorski načrt in
usklajenost projektne dokumentacije s konservatorskim načrtom.
(9) Za varstvena območja dediščine veljajo prostorski izvedbeni 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 izvedbeni pogoji, določeni z varstvenim režimom v aktu o določitvi varstvenih
območij dediščine.
(10) Za registrirano kulturno dediščino, ki ni kulturni spomenik in ni varstveno območje
dediščine, velja, da posegi v prostor ali načini izvajanja dejavnosti, ki bi prizadeli varovane
vrednote ter prepoznavne značilnosti in materialno substanco, ki so nosilci teh vrednot, niso
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dovoljeni. V primeru neskladja določb tega odloka z varstvenimi režimi, ki veljajo za
registrirano kulturno dediščino, veljajo prostorski izvedbeni pogoji, določeni v tem členu. Za
registrirano kulturno dediščino veljajo dodatno še prostorski izvedbeni pogoji, kot jih
opredeljujejo varstveni režimi za posamezne tipe kulturne dediščine in so navedeni v tem
členu.
Za registrirano stavbno dediščino: ohranjajo se varovane vrednote, kot so:
• tlorisna in višinska zasnova (gabariti),
• gradivo (gradbeni material) 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,
• sestavine in pritikline,
• stavbno pohištvo in notranja oprema,
• komunikacijska in infrastrukturna navezava na okolico,
• pojavnost in vedute (predvsem pri prostorsko izpostavljenih objektih - cerkvah,
gradovih, znamenjih itd.),
• celovitost kulturne dediščine v prostoru (prilagoditev posegov v okolici značilnostim
stavbne dediščine),
• zemeljske plasti z morebitnimi arheološkimi ostalinami.
Za registrirano naselbinsko dediščino: ohranjajo se 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.),
• oprema in uporaba javnih odprtih prostorov,
• zemeljske plasti z morebitnimi arheološkimi ostalinami.
Za registrirano kulturno krajino in zgodovinsko krajino: ohranjajo se varovane vrednote, kot
so:
• krajinska zgradba in prepoznavna prostorska podoba (naravne in grajene ali
oblikovane sestavine),
• značilna obstoječa parcelna struktura, velikost in oblika parcel ter členitve (živice,
vodotoki z obrežno vegetacijo, osamela drevesa),
• tradicionalna raba zemljišč (sonaravno gospodarjenje v kulturni krajini),
• tipologija krajinskih sestavin in tradicionalnega stavbarstva (kozolci, znamenja,
zidanice),
• odnos med krajinsko zgradbo oziroma prostorsko podobo in stavbo oziroma
naseljem,
• avtentičnost lokacije pomembnih zgodovinskih dogodkov,
• preoblikovanost reliefa in spremljajoči objekti, grajene strukture, gradiva in
konstrukcije ter likovni elementi in
• zemeljske plasti z morebitnimi arheološkimi ostalinami.
Za registrirano vrtno arhitekturno dediščino: ohranjajo se varovane vrednote, kot so:
• zasnova (oblika, struktura, velikost, poteze),
• grajene ali oblikovane sestavine (grajene strukture, vrtna oprema, likovni elementi),
• naravne sestavine (rastline, vodni motivi, relief),
• podoba v širšem prostoru oziroma odnos kulturne dediščine z okolico (ohranjanje
prepoznavne podobe, značilne, zgodovinsko pogojene in utemeljene meje),
• rastišče z ustreznimi ekološkimi razmerami, ki so potrebne za razvoj in obstoj
rastlin, in
• vsebinska, funkcionalna, likovna in prostorska povezanost med sestavinami
prostorske kompozicije in stavbami ter površinami, pomembnimi za delovanje
celote.
Za registrirano arheološko najdišče velja, da ni dovoljeno posegati v prostor na način, ki
utegne poškodovati arheološke ostaline. Registrirana arheološka najdišča s kulturnimi
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plastmi, strukturami in premičnimi najdbami se varujejo pred posegi ali uporabo, ki bi lahko
poškodovali arheološke ostaline ali spremenili njihov vsebinski in prostorski kontekst.
Prepovedano je predvsem:
• odkopavati in zasipavati teren, globoko orati, rigolati, meliorirati kmetijska zemljišča,
graditi gozdne vlake,
• poglabljati morsko dno in dna vodotokov ter jezer,
• ribariti z globinsko vlečno mrežo in se sidrati,
• 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.
Izjemoma so dovoljeni posegi v posamezna najdišča, ki so hkrati stavbna zemljišča znotraj
naselij, in v prostor robnih delov najdišč 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.
V primeru, da se območje urejuje z OPPN, je treba predhodne arheološke raziskave v
smislu natančnejše določitve vsebine in sestave najdišča opraviti praviloma že v okviru
postopka priprave izvedbenega akta.
Za registrirano memorialno dediščino: ohranjajo se varovane vrednote, kot so:
• avtentičnost lokacije,
• materialna substanca in fizična pojavnost objekta ali drugih nepremičnin,
• vsebinski in prostorski kontekst območja z okolico ter vedute.
Za drugo registrirano dediščino: ohranjajo se varovane vrednote, kot so:
• materialna substanca, ki je še ohranjena,
• lokacija in prostorska pojavnost,
• vsebinski in prostorski odnos med dediščino in okolico.
(11) V vplivnih območjih kulturne dediščine velja, da morajo biti posegi in dejavnosti
prilagojeni celostnemu ohranjanju kulturne dediščine. Ohranja se prostorska integriteta,
pričevalnost in dominantnost kulturne dediščine, zaradi katere je bilo vplivno območje
določeno.
(12) Za poseg v kulturni spomenik, vplivno območje kulturnega spomenika, varstveno
območje dediščine ali registrirano dediščino, ki je razvidna iz prikaza stanja prostora, ki je
veljal ob uveljavitvi odloka o občinskem prostorskem načrtu, je treba pridobiti kulturno
varstvene
pogoje in soglasje za posege po predpisih s področja varstva kulturne dediščine.
Kulturno varstveno soglasje je treba pridobiti tudi za posege v posamezno EUP, če je tako
določeno s posebnimi prostorsko izvedbenimi pogoji, ki veljajo za to območje urejanja.
Za kompleksne posege oziroma za posege v strukturne elemente spomenika je treba
pripraviti konservatorski načrt, ki je del projektne dokumentacije za pridobitev kulturno
varstvenega soglasja. Pogoji priprave in izdelave konservatorskega načrta so določeni s
predpisi s področja varstva kulturne dediščine. S kulturno varstvenim soglasjem se potrdi
konservatorski načrt in usklajenost projektne dokumentacije s konservatorskim načrtom.
Če se upravičeno domneva, da je v nepremičnini, ki je predmet posegov, neodkrita
dediščina, in obstaja nevarnost, da bi z načrtovanimi posegi bilo povzročeno njeno
poškodovanja ali uničenje, je treba izvesti predhodne raziskave skladno s predpisi s
področja varstva kulturne dediščine. Obseg in čas predhodnih raziskav dediščine določi
pristojna javna služba. Za izvedbo raziskave je treba pridobiti kulturno varstveno soglasje za
raziskavo po predpisih s področja varstva kulturne dediščine.
(13) Za poseg v objekt ali območje kulturne dediščine se štejejo vsa dela, dejavnosti in
ravnanja,
ki kakorkoli spreminjajo videz, strukturo, notranja razmerja in uporabo dediščine ali ki
dediščino uničujejo, razgrajujejo ali spreminjajo njeno lokacijo. To so tudi vsa dela, ki se
štejejo za vzdrževanje objekta skladno s predpisi s področja graditve objektov in drugi
posegi v prostor, ki se ne štejejo za gradnjo in so dopustni na podlagi odloka OPN ali drugih
predpisov.
(14) Za izvedbo predhodne arheološke raziskave na območju kulturnega spomenika,
registriranega arheološkega najdišča, stavbne dediščine, naselbinske dediščine, kulturne
krajine ali zgodovinske krajine je treba pridobiti kulturno varstveno soglasje za raziskavo in
odstranitev arheološke ostaline po predpisih s področja varstva kulturne dediščine. Pred
pridobitvijo kulturno varstvenega soglasja za raziskavo in odstranitev arheološke ostaline je
pri pristojni območni enoti Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije treba pridobiti
podatke o potrebnih predhodnih arheoloških raziskavah - obseg in čas predhodnih
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arheoloških raziskav določi pristojna javna služba.
(15) Na območjih, ki še niso bila predhodno arheološko raziskana in ocena arheološkega
potenciala zemljišča še ni znana, se priporoča izvedba predhodnih arheoloških raziskav
pred gradnjo ali posegi v zemeljske plasti.
(16) Ob vseh posegih v zemeljske plasti velja obvezujoč 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 Zavoda za varstvo kulturne dediščine, ki situacijo dokumentira v
skladu z določili arheološke stroke.
(17) Zaradi varstva arheoloških ostalin je potrebno pristojni osebi Zavoda za varstvo
kulturne dediščine Slovenije omogočiti dostop do zemljišč, kjer se bodo izvajala zemeljska
dela, in opravljanje strokovnega nadzora nad posegi.
• pogoji za varstvo voda
(1) Pri odvzemanju vode iz vodotoka je treba zagotoviti ekološko sprejemljiv pretok vode,
kot ga določi pooblaščena strokovna institucija. Ekološko sprejemljiv pretok vode je tisti, ki v
sušnih razmerah omogoča preživetje, ob ugodnejših razmerah pa uspešen razvoj živali
vseh vrst.
(2) Za vsak poseg, ki lahko trajno ali začasno vplivajo na vodni režim ali stanje voda, je
treba pridobiti dovoljenja v skladu s predpisi o vodah.
(3) Ob vodotokih se ohranja obvodna vegetacija. Vzdolž vodnih brežin se za preprečevanje
širitve alohtonih (invazivnih) vrst (pelionolistne ambrozije, robinje, rudbekije, japonskega
dresnika, žlezave nedotike, topinambura, velikega pajesna, kanadske zlate rozge,
ameriškega javorja, navadne amorfe, thunbergovega češmina, enoletne suholetnice,
astre/nebine, orjaške zlate rozge, orjaškega dežena, vodne kuge/račje zeli, elode nuttallii,
vodne solate), zagotavlja izvajanje ukrepov za njihovo odstranitev in nato vzdržuje pestra
strukturiranost rastišču primerne avtohtone vegetacije.
(4) Za proizvodne in ostale objekte, ki so vir prekomernih emisij v vode, se morajo izvesti
programi zaščite in sanacije.
(5) Na vodnem in priobalnem zemljišču so prepovedane dejavnosti in vsi posegi v prostor, ki
bi lahko imeli škodljiv vpliv na vode, vodna in priobalna zemljišča, ogrožali stabilnost vodnih
in priobalnih zemljišč, zmanjševali varnost pred škodljivim delovanjem voda, ovirali
normalen pretok vode, plavin in plavja, onemogočili obstoj in razmnoževanje vodnih in
obvodnih organizmov ter preprečevale prost prehod ob vodnem dobrem.
(6) Zacevljanje, prekrivanje ali kanaliziranje vodotokov ni dopustno, razen na krajših
razdaljah, ki omogočajo dostop oziroma prehod preko vodotoka v primeru, da gre za objekt
javne prometne infrastrukture (most, propust na javnih cestah in poteh).
(7) Dimenzioniranje pretočnih profilov, ukrepi stabilizacije in zavarovanja strug vodotokov
morajo biti predvideni gradbeno tehnično, hidravlično in ekološko ustrezno ter skladno s
predpisi. Zavarovanja in stabilizacije brežin in dna vodotokov je potrebno predvideti z
biotehničnimi sonaravnimi ukrepi, ozelenjeno z avtohtono vegetacijo.
(8) Morebitne premostitve morajo biti hidrotehnično preverjene in grajene tako, da ne
posegajo v pretočni profil. Svetla pretočna odprtina ne sme ovirati pretoka visokih voda
(Q100) z minimalno varnostno višino 0,5 m.
(9) Predvidene ureditve ne smejo poslabšati stabilnosti vodotokov tako v fazi gradnje, kot v
fazi uporabe. Predvidi se rešitve za zavarovanje in stabilizacijo nestabilnih in pogojno
stabilnih površin, ki bodo na stabilnostno problematičnih odsekih zagotavljale ustrezno
stopnjo stabilnosti terena. V primeru nestabilnih, pogojno stabilnih in erozijsko ogroženih
pobočjih je potrebo pridobiti geološko geomehansko poročilo in podati rešitve, ki bodo
zagotavljale ustrezno stopnjo stabilnosti terena.
• pogoji za varstvo zraka
(1) Pri načrtovanju in gradnji novih objektov je potrebno upoštevati predpise za varstvo
zraka in zagotoviti, da pri obratovanju ne bodo prekoračene dovoljene emisije.
(2) Objekti se prednostno oskrbujejo z obnovljivimi viri energije.
(3) Potrebno je zagotoviti racionalno rabo energije in izboljšanje toplotne izolacije objektov,
ter uporabo ekološko sprejemljivih goriv.
(4) Z gradnjami in ureditvami se škodljivi vplivi na zrak ne smejo povečevati. Nove stavbe
poslovno proizvodnih in centralnih dejavnostih je potrebno priključiti na skupinske - daljinske
vire energije, graditi nizko energetske pasivne objekte.
(5) Za zmanjšanje onesnaženosti zraka in vpliva prometa na podnebne spremembe morajo
imeti vsa zaposlitvena in večja stanovanjska območja povezavo z javnim potniškim
prometom.
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(6) Objekti, ki so lahko pomemben vir onesnaževanja, se umeščajo le na območja,
namenjena gospodarskim dejavnostim.
(7) Za obstoječe proizvodne in ostale objekte, ki so vir prekomernih emisij v zrak, se morajo
izvesti programi zaščite in sanacije.
(8) Na območju občine se zagotavlja učinkovita raba energije z uporabo obnovljivih virov
energije, plinifikacija in umeščanje dejavnosti, ki povzročajo emisije v zrak, v gospodarske
cone.
• pogoji za varovanje tal in plodne zemlje
(1) Ohranja se naravne prvine v prostoru in se s posegi prilagaja reliefnim značilnostim
prostora.
(2) Ob gradnji objektov so investitorji dolžni upoštevati vse predpisane ukrepe v zvezi s
sanacijo terena, ki jih predpiše geološka služba.
(3) Investitor je v času gradnje dolžan poskrbeti za zavarovanje plodne zemlje pred
uničenjem, deponirati jo mora na določeno lokacijo za njeno začasno shranjevanje in
nadaljnjo uporabo.
(4) Predvideni posegi morajo biti projektirani in izvedeni tako, da ne povzročajo erozijskih
procesov. Potrebnost pridobivanja predhodnega geotehničnega mnenja h posegu se določi
skladno z zahtevami, ki izhajajo iz varovanj (erozijska in plazljiva območja).
(5) Pri gradnji ali spremembi namembnosti objektov je potrebno preprečiti odtekanje
nevarnih snovi v tla, sisteme pa organizirati tako, da direkten iztok škodljivih snovi
neposredno v ponikanje, vodotoke ali kanalizacijo ni mogoč.
(6) Na kmetijskih površinah (K1, K2) je potrebno ohranjati značilnosti kulturno krajinskega
vzorca z upoštevanjem parcelacije, reliefa, strukture vegetacij, vodotokov, ekološke
pestrosti travnatih in grmovnih živic ter drugih značilnih oblik v prostoru.
(7) Na območju občine se v čim večji meri zagotovi ohranjanje kmetijskih zemljišč za oskrbo
prebivalstva z zdravo, kakovostno, lokalno pridelano hrano.
• požarna varnost
(1) Pri graditvi objektov in pri urejanju prostora se upošteva prostorske, gradbene in druge
tehnične predpise, ki urejajo varstvo pred požarom.
(2) Ob rekonstrukciji in vzdrževanju objektov se požarna varnost objektov ne sme zmanjšati.
(3) Zagotovi se vire vode za zadostno oskrbo z vodo za gašenje, ustrezne pretoke in tlak
vode v omrežju. Na območjih brez hidrantnega omrežja in na območjih, kjer pretoki na
omrežju ne zagotavljajo ustrezne preskrbe s požarno vodo, izvajalec gospodarske javne
službe za oskrbo z vodo zagotovi požarne bazene in druge ustrezne ureditve.
(4) Zagotovijo se pogoji za varen umik ljudi, živali in premoženja, neovirani in varni dovozi,
dostopi in delovne površine za intervencijska vozila za gašenje in reševanje v stavbah. Poti,
namenjene intervencijskim vozilom, morajo biti označene skladno s predpisi.
(5) Z namenom preprečitve širjenja požara na sosednje objekte je treba zagotoviti potrebne
odmike od meje parcel in med objekti ali potrebne protipožarne ločitve. 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. Dovozi do objektov morajo omogočati nemoteno posredovanje
intervencijskih vozil in možnost evakuacije.
(6) Za povečanje požarne varnosti v občini, posebej v območjih poselitve, se pozornost
posveti izvedbi požarnega varovanja. Na območjih brez hidrantnega omrežja je treba
zagotoviti bazene ali druge ureditve, ki zagotavljajo potrebno požarno varnost.
• potresna ogroženost
(1) Vsi objekti na območju OPN morajo biti dimenzionirani in projektirani ustrezno glede na
stopnjo potresne ogroženosti (Karta projektnih pospeškov tal, RS MOP, Uprava za
geofiziko, M 1:500.000).
Po karti potresne nevarnosti (atlas ARSO) se severni del občine Tržič nahaja v območju s
projektnim pospeškom tal (g) 0,15, južni del občine Tržič pa v območju s projektnim
pospeškom 0,175.
(2) Pri načrtovanju gradbene konstrukcije objekta je potrebno upoštevati področni predpis.
• pogoji za zaščito pred poplavami
(1) Poplavna območja so prikazana v Stanju prostora, po elaboratu Hidravlična študija
visokih vod na porečju Tržiške Bistrice za OPVP 10 - Tržič (Izdelovalec: Institut za vode,
2014).
(2)
Poplavna območja in razredi poplavne nevarnosti so določeni v skladu s predpisi o
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vodah, na osnovi izdelanih in potrjenih strokovnih podlag. Poplavna območja, karte
poplavne nevarnosti ter karte razredov poplavne nevarnosti za obstoječe stanje so sestavni
del prikaza stanja prostora. Na območjih, kjer razredi poplavne nevarnosti še niso določeni,
je sestavni del prikaza stanja prostora opozorilna karta poplav.
(3)
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. 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 oziroma sočasno z njo.
(4)
Na poplavnem območju, za katero razredi poplavne nevarnosti še niso bili določeni,
so dopustne samo rekonstrukcije in vzdrževalna dela na obstoječih objektih v skladu s
predpisi, ki urejajo graditev objektov, če ne povečujejo poplavne ogroženosti in ne vplivajo
na vodni režim in stanje voda.
(5)
Ne glede na določbe drugega in tretjega 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, ki jih dopuščajo predpisi o vodah, pod pogoji, ki
jih določajo ti predpisi.
(6)
Omilitveni ukrepi se lahko izvajajo fazno 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 za obstoječe/novo stanje.
• pogoji za zaščito pred erozijami in plazovi
(1) Erozijska, plazovita in plazljiva območja so razvidna iz študije Karte erozijske in
poplavne nevarnosti, plazljivosti in nevarnosti snežnih plazov za območje občine Tržič, ki jo
je izdelala Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za geografijo, Aškerčeva 2,
1000 Ljubljana in je prikazana v stanju prostora.
(2) Vsi posegi na območju OPN se izvajajo na podlagi geomehanskih raziskav in mnenja
geologa o sestavi in nosilnosti temeljnih tal ter o pogojih temeljenja za objekte. Za vsako
gradnjo, oziroma poseg, ki ima značaj graditve ali rekonstrukcije objektov in naprav, na
območjih površinske, globinske in bočne erozije ter pogojno stabilnih zemljiščih, je potrebno
pridobiti mnenje geotehnične službe in podati rešitve, ki bodo na stabilnostno problematičnih
odsekih zagotavljale ustrezno stopnjo stabilnosti terena.
(3) Na erozijskih območjih je na zemljiščih, ki so stalno ali občasno pod vplivom površinske,
globinske in bočne erozije vode (območja strogih protierozijskih varovanj, erozijska žarišča,
območja zahtevnejših protierozijskih ukrepov, območja običajnih protierozijskih ukrepov),
prepovedano:
• poseganje v prostor na način, ki pospešuje erozijo in oblikovanje hudournikov,
• ogoljevanje površin,
• krčenje tistih gozdnih sestojev ter grmovne vegetacije, ki preprečujejo plazenje
zemljišč in snežne odeje, uravnava odtočne razmere ali kako drugače varujejo nižje
ležeča območja pred škodljivimi vplivi erozije,
• zasipavanje izvirov,
• nenadzorovano zbiranje ali odvajanje zbranih voda po erozivnih ali plazljivih
zemljiščih,
• omejevanje pretoka hudourniških voda,
• pospeševanje erozijske moči voda in slabšanje ravnovesnih razmer,
• odlaganje ali skladiščenje lesa in drugih materialov,
• zasipavanje z odkopnim ali odpadnim materialom,
• odvzemanje naplavin z dna in brežin, razen zagotavljanja pretočne sposobnosti
hudourniške struge in
• vlačenje lesa.
(4) Na plazljivih območjih je na zemljiščih, kjer je zaradi pojava vode in geološke sestave tal
ogrožena stabilnost zemeljskih ali hribinskih sestojev, prepovedano:
• zadrževanje voda, predvsem z gradnjo teras, in drugi posegi, ki bi lahko pospešili
zamakanje zemljišč,
• poseganje, ki bi lahko povzročilo dodatno zamakanje zemljišča in dvig podzemne
vode,
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•

izvajanje zemeljskih del, ki dodatno obremenjujejo zemljišče ali razbremenjujejo
podnožje zemljišča,
• krčenje in večja obnova gozdnih sestojev ter grmovne vegetacije, ki pospešuje
plazenje zemljišč.
(5) Na plazljivem območju lastnik zemljišča ali drug posestnik ne sme posegati v zemljišče
tako, da bi se zaradi tega sproščalo gibanje hribin ali bi se drugače ogrozila stabilnost
zemljišča.
(6) Na območjih evidentiranih snežnih plazov novi posegi niso dovoljeni.
• pogoji za potrebe obrambe
(1) Na območjih možne izključne rabe posegi ne smejo onemogočati uporabe območja za
potrebe obrambe v primeru vojnega in izrednega stanja, krize, ob naravnih in drugih
nesrečah ter za usposabljanje, oziroma so posegi lahko takšni, da je mogoče izključno rabo
za potrebe obrambe v zgoraj navedenih primerih takoj vzpostaviti. Za vse posege v
območjih možne izključne rabe za potrebe obrambe je treba pridobiti soglasje ministrstva
pristojnega za obrambo.
(2) V območju omejene in nadzorovane rabe za potrebe obrambe - v oddaljenosti do 1,0 km
od območja za potrebe obrambe z antenskimi stebri ali stolpi, je treba za vsako novogradnjo
višine nad 18,0 m pridobiti projektne pogoje in mnenje ministrstva pristojnega za obrambo.
• varstvo pred hrupom
(1) Stopnje varstva pred hrupom (SVPH) na območju poselitve so določene za podrobnejšo
namensko rabo prostora (PNRP) v skladu s področnim predpisom.
(2) V skladu s področnim predpisom se v:
III. stopnjo varstva pred hrupom vključuje PNRP:
SS - stanovanjske površine
SP - površine počitniških objektov
SK - površine podeželskega naselja
A - površine razpršene poselitve
CU - osrednja območja centralnih dejavnosti
BC - športni centri
BT - posebna območja - površine za turizem
ZS - površine za oddih, rekreacijo in šport
ZP - parki
ZK - pokopališča
ZV - površine za vrtičkarstvo
VC - celinske vode
(3) Za javne prireditve, javni shod in vsako drugo uporabo zvočnih naprav na prostem je
potrebno pridobiti soglasje pristojnega občinskega upravnega organa.
(4) Novogradnje z dejavnostmi je treba projektirati in umestiti v prostor tako, da ravni hrupa
ne presegajo stopenj varstva pred hrupom določenih z Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev
hrupa v okolju in tem OPN.
(5) Pri novogradnjah, spremembah namembnosti in rekonstrukcijah obstoječih objektov ob
pomembnih prometnicah je treba vse posege načrtovati in objekte umestiti v prostor tako,
da se predvidi ustrezna protihrupna izvedba objektov z varovanimi prostori.
(6) Izvedba aktivne in pasivne protihrupne zaščite je obveznost investitorjev posegov.
(7) Območja, za katere je predvidena II. SVPH, se urejajo z OPPN in bodo na podlagi
zahteve Občine Tržič posredovana v potrditev na pristojno ministrstvo. Pobudi se priloži
dokumentacija z dokazili, da so izpolnjene zahteve II. SVPH.
(8) Območja s I. stopnjo varstva pred hrupom in mirna območja na prostem se določijo v
skladu s predpisi za varstvo narave.
(9) ) Meje III. in IV. območja varstva pred hrupom na poselitvenih območjih so določene s
podrobnejšo namensko rabo prostora
(10) Ne glede na določbe prvega odstavka te točke mora biti na meji, med I. in IV.
območjem varstva pred hrupom ter meji med II. in IV. območjem varstva pred hrupom,
določeno območje, ki obkroža IV. območje varstva pred hrupom, za katerega veljajo pogoji
za III. območje varstva pred hrupom. Širina III. območja varstva pred hrupom, ki obkroža IV.
območje varstva pred hrupom, mora biti 1000 m (v vodoravni projekciji). Lahko je manjša od
1000 m, če zaradi naravnih ovir širjenja hrupa ali ukrepov varstva pred hrupom ali zaradi
drugih razlogov na I. oziroma II. območju varstva pred hrupom niso presežene mejne
vrednosti kazalcev hrupa, določeni za to območje.
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• varstvo pred elektromagnetnim sevanjem
(1) Viri elektromagnetnega sevanja so omrežja, naprave in objekti določeni s predpisi, ki
urejajo varstvo pred elektromagnetnim sevanjem v naravnem in življenjskem okolju.
(2) Mejne vrednosti virov sevanja za posamezna območja določa področni predpis. Skladno
s tem predpisom se površine glede na podrobno namensko rabo razvrščajo v naslednja
območja stopnje varstva pred sevanjem:
a) I. stopnja varstva velja za I. območje, ki potrebuje povečano varstvo pred sevanjem
(SS, SK, SP, A, CU, BT, BC, ZS, ZP, ZK, ZV);
b) II. stopnja varstva velja za II. območja, kjer so dopustni posegi v okolje, ki so zaradi
sevanja bolj moteči (IP, IK, IG, PC, PO, E, O, K1, K2, G, VC in LN).
(3) V vplivno območje virov elektromagnetnega sevanja ni dovoljeno umeščati objektov z
varovanimi prostori. Vplivna območja virov elektromagnetnega sevanja segajo
od
središčne osi daljnovoda na višini 1,0 m od tal v odvisnosti od nazivne napetosti in
geometrij (tipa) daljnovoda, in sicer za:
• nadzemni daljnovod nazivne napetosti 110 kV: tip jelka, portal in donau 14,0 m na
vsako stran osi, tip sod 11,0 m na vsako stran osi in
• zunanjo ograjo razdelilne transformatorske postaje nazivne napetosti 110 kV 15,0
m.
(4) Za gradnjo objektov, ki so viri elektromagnetnega sevanja, je treba izdelati oceno vplivov
na okolje, iz katere mora biti razvidno, da pričakovane ravni elektromagnetnega sevanja ne
bodo presegale s predpisi dovoljenih vrednosti.
• varstvo pred svetlobnim onesnaženjem
(1) Pri osvetljevanju objektov in odprtih površin je treba upoštevati ukrepe za zmanjševanje
emisije svetlobe v okolje, ki jih določa Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega
onesnaževanja.
(2) Za osvetljevanje vseh zunanjih površin naj se uporabijo le popolnoma zasenčena svetila,
ki ne oddajajo svetlobe nad vodoravnico ali proti oknom na fasadah objektov z varovanimi
prostori. Po možnosti naj se namestijo svetila z vgrajenim sistemom za samodejni vklop /
izklop.
(3) Prepovedana je trajna uporaba svetlobnih snopov kakršnekoli vrste in oblike, mirujočih
ali vrtečih, usmerjenih proti nebu ali proti površinam, ki bi jih lahko odbijale proti nebu. Delež
svetlobnega toka, ki seva navzgor, ne sme presegati 5% na območju kulturnega spomenika.
(5) Vsa obstoječa svetila, ki se uporabljajo na prostem je potrebno uskladiti s predpisi, ki
urejajo svetlobno onesnaženje.
• zagotavljanje higienskih in zdravstvenih zahtev v zvezi z osvetlitvijo, osončenjem
in kakovostjo bivanja
(1) Prostori ali deli prostorov, namenjeni bivanju, uživanju in pripravi hrane ter spanju,
morajo biti osvetljeni z dnevno svetlobo v skladu s predpisi o minimalnih tehničnih zahtevah
za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj.
(2) Obstoječim in novim stavbam je treba zagotoviti v naslednjih prostorih: dnevna soba,
bivalni prostor s kuhinjo, bivalna kuhinja, otroška soba, naravno osončenje v času od
sončnega vzhoda do sončnega zahoda:
• dne 21. 12. - najmanj 1 uro,
• dne 21. 3. in 21. 9. - najmanj 3 ure.
(3) Določba drugega odstavka tega člena ne velja:
• za 20 % stanovanj v novih večstanovanjskih stavbah,
• kadar leži stavba na severnem pobočju oziroma v ozki dolini in lega stavbe ne
omogoča izvedbe določbe osončenja,
•
za gradnjo stavb v tradicionalni strnjeni pozidavi oziroma v vrstni pozidavi.
-

merila in pogoji v zvezi z gradnjo in vzdrževanjem objektov: /
druga merila in pogoji: /

8. PROSTORSKI UKREPI
8.1. Vrste prostorskih ukrepov:
zakonita predkupna pravica Občine:
Zemljišče se nahaja na območju, na katerem Občina lahko uveljavlja predkupno
pravico, po:
- Odloku o predkupni pravici Občine Tržič (Uradni list RS, št. 35/2016)
- STAVBNO ZEMLJIŠČE
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9. PODATKI O VAROVANJU IN OMEJITVAH PO POSEBNIH PREDPISIH
Opozorilo: podatki pod to točko se navajajo do vzpostavitve zbirke pravnih režimov

-

-

-

9.1. Območja, ki so s posebnim aktom oziroma predpisom o zavarovanju opredeljena kot
varovana območja:
vrsta varovanega območja: /
predpis oziroma akt o zavarovanju: /
9.2. Varovalni pasovi objektov gospodarske javne infrastrukture, v katerih se nahaja
zemljišče:
vrsta varovalnega pasu:
- varovalni pas telekomunikacij - kabelska kanalizacija - zemljišče s parc. št. 195/18 (del)
- varovalni pas vodovoda - terciarno omrežje - zemljišče s parc. št. 195/18 (del)
- varovalni pas prometnega omrežja - G2 - glavna cesta II. Reda - zemljišče s parc. št.
195/18 (del)
- varovalni pas prometnega omrežja - LC - lokalna cesta - zemljišče s parc. št. 195/18 (del)
širina varovalnega pasu:
- varovalni pas telekomunikacij - kabelska kanalizacija (3 m);
- varovalni pas vodovoda - terciarno omrežje (3 m);
- varovalni pas prometnega omrežja - G2 - glavna cesta II. Reda (25 m);
- varovalni pas prometnega omrežja - LC - lokalna cesta (10 m)

9. OPOZORILO GLEDE VELJAVNOSTI LOKACIJSKE INFORMACIJE:
Lokacijska informacija velja do uveljavitve sprememb prostorskega akta.
10. PODATKI V ZVEZI S SPREMEMBAMI IN DOPOLNITVAMI OZIROMA PRIPRAVO NOVIH
PROSTORSKIH AKTOV
- *program priprave prostorskega akta: /
- **faza priprave/ predviden rok sprejema: /
- morebitni drugi podatki glede priprave prostorskih aktov: /
11. OPOZORILO GLEDE GRADNJE ENOSTAVNIH OBJEKTOV
Kateri so tisti pogoji za gradnjo enostavnih objektov, ki morajo biti izpolnjeni, da za njihovo gradnjo ni
potrebno gradbeno dovoljenje ter ugotavljanje njihovega izpolnjevanja določa Uredba o razvrščanju
objektov (Uradni list RS, št. 37/2018).
12. PRIPOROČILO GLEDE HRAMBE LOKACIJSKE INFORMACIJE:
Če se na podlagi te lokacijske informacije zgradi objekt ali izvedejo druga dela po predpisih o graditvi
objektov, naj investitor oziroma lastnik objekta in njegov vsakokratni pravni naslednik hrani lokacijsko
informacijo, ki je bila izdana za ta namen, dokler objekt stoji.
13. PRILOGA LOKACIJSKE INFORMACIJE:
kopija kartografskega dela prostorskega akta:
Izrez iz kartografskega dela Občinskega prostorskega načrta, list RADOVLJICA - 16
14. PLAČILO UPRAVNE TAKSE:
Takse prosto.
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Žig:

Odgovorna oseba:
Jasna Kavčič, vodja Urada za okolje in prostor

Poslano:
-

naslovniku

-

zadeva, tu.
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OBČINA TRŽIČ
OBČINSKI PROSTORSKI NAČRT OBČINE TRŽIČ (Uradni list Republike Slovenije 35/2016, 74/2016,
18/2017, 30/2017, 46/2018, 76/2019)
Izsek iz Občinskega prostorskega načrta občine
TRŽIČ - namenska raba
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Številka: 351-32/2021-31 (203), list: 1/2

MERILO 1:5000
1 cm na papirju je 50 m v naravi.

Kopija je enaka originalu.
Datum: 23.08.2021

Izsek iz Občinskega prostorskega načrta občine
TRŽIČ - LEGENDA

Številka: 351-32/2021-31 (203), list: 2/2

Datum: 23.08.2021

