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Občina Litija, občinska uprava, izdaja  na podlagi 279. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list 
RS, št. 199/21), 180. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06-uradno 
prečiščeno besedilo) in Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Litija (Uradni list RS, št. 
58/2010, 34/2011-obvezna razlaga, 63/2018), na vlogo Alojza Trdina, CKS 15, 1270 Litija

LOKACIJSKO INFORMACIJO

1. ZEMLJIŠKA PARCELA/PARCELE, ZA KATERE SE IZDAJA LOKACIJSKA 
INFORMACIJA

2. NAMENSKA RABA PROSTORA
- oznaka prostorske enote:

EUP - KE6; parc. 988/9 (del)
EUP - KE6-A 583; parc. 988/9 (del) 

- osnovna namenska raba:
Območja stavbnih zemljišč: parc. 988/9 (del);
Območja kmetijskih zemljišč: parc. 988/9 (del);
Območja gozdnih zemljišč: parc. 988/9 (del);
Območja vodnih zemljišč: parc. 988/9 (del); 

- podrobnejša namenska raba:
Zemljiška parcela 988/9 (del) je po namenski rabi zemljišča v Občinskem prostorskem 
načrtu Občine Litija opredeljena kot: A - Območja razpršene poselitve, v enoti urejanja 
prostora KE6-A 583. 
Zemljiška parcela 988/9 (del) je po namenski rabi zemljišča v Občinskem prostorskem 
načrtu Občine Litija opredeljena kot: G - Gozdna zemljišča, v enoti urejanja prostora 
KE6. 
Zemljiška parcela 988/9 (del) je po namenski rabi zemljišča v Občinskem prostorskem 

- katastrska občina: 1853-OKROG

- številka zemljiške 
parcele/parcel:

988/9
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načrtu Občine Litija opredeljena kot: K2 - Druga kmetijska zemljišča, v enoti urejanja 
prostora KE6. 
Zemljiška parcela 988/9 (del) je po namenski rabi zemljišča v Občinskem prostorskem 
načrtu Občine Litija opredeljena kot: VC - Površinske celinske vode, v enoti urejanja 
prostora KE6.  

- členitev podrobnejše namenske rabe:
 / 

3. VELJAVNI PROSTORSKI AKTI IN PROSTORSKI AKTI V PRIPRAVI
- ☒ Občinski prostorski načrt: 

Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Litija (Uradni list RS, št. 58/2010 (z 
dne 20.7.2010), 34/2011 - obvezna razlaga (z dne 6.5.2011), 63/2018 (z dne 
27.9.2018)). 

- ☐ Sklep o lokacijski preveritvi: 

- ☐ Občinski podrobni prostorski načrt: 

- ☐ Občinski ureditveni načrt: 

- ☐ Občinski lokacijski načrt: 

- ☐ Državni lokacijski načrt: 
/ 

- ☐ Za zemljiško parcelo velja državni prostorski izvedbeni akt in občina namenske rabe prostora 
še ni določila v skladu z njim
Št. parcele: /
Pravna podlaga: /

 
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:   

4. ZAČASNI UKREPI
☐  prepoved spreminjanja meje parcele z združitvijo ali delitvijo parcel, komasacijo ali 
izravnavo meje
☐  prepoved izdaje gradbenih in drugih dovoljenj, vezanih na gradnjo in uporabo objektov, ali   
prepoved izvajanja drugih gradbenih posegov
☐  prepoved urejanja trajnih nasadov ali izvajanja negradbenih posegov v prostor
☐  prepoved spreminjanja izvedbene regulacije prostora v občinskih prostorskih izvedbenih 
aktih (v primeru DPN)

5. PREDKUPNA PRAVICA
☐  Zemljiška parcela se nahaja v območju predkupne pravice občine
Pravna podlaga:

Občina Litija v času izdaje te lokacijske informacije ima sprejet Odlok o predkupni 
pravici Občine Litija (Uradni list RS, št. 3/2008) v skladu s 199. členom Zakona o 
urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/2021).



3

Zemljiška parcela 988/9 (del) z oznako namenske rabe A je znotraj območja predkupne 
pravice. 

☐  Zemljiška parcela se nahaja v območju predkupne pravice države, ki je bila ustanovljena v 
skladu z zakonom, ki ureja urejanje prostora

Št. parcele: /
Pravna podlaga: / 

6. RAZVOJNA STOPNJA NEPOZIDANEGA STAVBNEGA ZEMLJIŠČA IN OBMOČJE 
PLAČEVANJA TAKSE

- oznaka in naziv razvojne stopnje zemljišča:
/

☐ zemljišče se nahaja v območju plačevanja takse za neizkoriščeno stavbno zemljišče
Pravna podlaga: /

7. SOGLASJE  ZA SPREMINJANJE MEJE PARCELE
☐  Zemljiška parcela se nahaja v območju, na katerem je treba pridobiti soglasje za 

spreminjanje meje parcele
Pravna podlaga: /

8. PRAVNI REŽIMI 
8.1 Območja, ki so s posebnim aktom oziroma predpisom o zavarovanju opredeljena kot 
varovana območja:

- vrsta varovanega območja:

- predpis oziroma akt o zavarovanju:

8.2. Varovalni pasovi objektov gospodarske javne infrastrukture, v katerih se nahaja 
zemljišče:

-  vrsta varovalnega pasu:
varovalni pas ceste: R3 - regionalna cesta III. reda, št. odseka: 1457: parc. 988/9 (del);
varovalni pas elektrovoda - kablovod (podzemni kabelski vod): parc. 988/9 (del);
varovalni pas elektronskih komunikacij - komunikacijski vod: parc. 988/9 (del); 

-  širina varovalnega pasu:
varovalni pas: R3 - regionalna cesta III. reda (15 m), št. odseka: 1457; 
varovalni pas elektrovoda - kablovod (podzemni kabelski vod) (0,4 kV) (1 m): parc. 
988/9 (del);
varovalni pas elektronskih komunikacij - komunikacijski vod (3m): parc. 988/9 
(del); 

8.3.Vrsta omejitve: 
erozijsko območje: opozorilno območje E3 - običajni zaščitni ukrepi: parc. 988/9;
požarno ogroženi gozdovi: 3. stopnja požarne ogroženosti: srednja ogroženost: parc. 
988/9 (del); 

9. PRILOGA: IZSEK GRAFIČNEGA DELA PROSTORSKEGA AKTA



4

☒ izsek kartografskega dela prostorskega akta: priloženo
Izsek iz kartografskega dela Občinskega prostorskega načrta Občine Litija. 

☐ vlagatelj tega podatka ni zahteval

10. PRILOGA: PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI
☒ priloga o prostorskih izvedbenih pogojih

☐ vlagatelj tega podatka ni zahteval

11. PLAČILO UPRAVNE TAKSE:
Upravna taksa za izdano lokacijsko informacijo po tar. št. 36 Zakona o upravnih taksah - ZUT (Ur. l. 
RS, št. 106/10-UPB5, 14/15-ZUUJFO, 84/15-ZZelP-J, 32/16 in 189/20-ZFRO) v znesku 35,00 € je 
plačana. Potrdilo o plačilu je priloženo vlogi. 

Opozorilo: Izdana lokacijska informacija velja, dokler ni glede predmetnih nepremičnin uveljavljen 
nov ali spremenjen prostorski izvedbeni akt oziroma dopolnjen veljavni prostorski izvedbeni akt ali 
dokler ni uveljavljena nova ali spremenjena pravna podlaga.

Pripravila:
Katjuša Zidar

Žig: Ivan Matijević
direktor občinske uprave

Prejeto:
- Vlagatelj (naslovnik)
- Arhiv – tu.
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PRILOGA PIP

VRSTA GRADNJE OZIROMA DRUGIH DEL IN VRSTA OBJEKTA
-  *vrsta gradnje oziroma drugih del: Splošna gradnja 

-  **vrsta objekta glede na namen in funkcijo:
- stavba: /
- gradbeno inženirski objekt: /  
- drugi gradbeni posegi: /
- enostavni objekt: /

VRSTE DOPUSTNIH DEJAVNOSTI, VRSTE DOPUSTNIH GRADENJ IN DRUGIH DEL 
TER VRSTE DOPUSTNIH OBJEKTOV GLEDE NA NAMEN
Vrste dopustnih dejavnosti:

55. člen
(dopustne vrste dejavnosti na namenskih rabah)

(1) Za vsako namensko rabo prostora so določne osnovne, spremljajoče in izključujoče dejavnosti. 
(2) Spremljajoče dejavnosti lahko dosegajo do 50% BTP posameznega objekta ampak ne več od 
maksimalne dovoljene površine v posameznem objektu, če je ta določena. Za območja površin 
podeželskega naselja - SK, lahko spremljajoče dejavnosti presežejo 50% objekta. 
(3) Izključujoče dejavnosti so tiste dejavnosti, ki se jih na določeno območje namenske rabe ne 
sme umeščati.

Površine z namensko rabo A:
- Osnovna dejavnost: So namenjena bivanju s spremljajočimi dejavnostmi, ki služijo tem 
območjem.

- Spremljajoče dejavnosti: centralne dejavnosti, gostinstvo in turizem,  trgovske dejavnosti na 
drobno, kmetijstvo in gozdarstvo ter do 150m2 skupne uporabne površine za  poslovno 
oziroma obrtno dejavnosti, ali druge dejavnosti, ki služijo tem območjem.

- Izključujoče dejavnosti: proizvodne dejavnosti, promet in skladiščenje, trgovina na debelo.

Površine z namensko rabo G:
- Osnovna dejavnost: Sonaravno gospodarjenje z gozdovi, ki obsega opravljanje varstvenih in 
gojitvenih ter vseh drugih del, ki so potrebna za zagotavljanje ekoloških in socialnih funkcij 
gozdov, gradnjo in vzdrževanje gozdne infrastrukture, izkoriščanje in rabo gozdov ter 
razpolaganje z gozdovi.

- Spremljajoče dejavnosti: rekreacijske in športne dejavnosti, druge dejavnosti, ki služijo tem 
območjem v skladu z gozdnogospodarskimi načrti

Površine z namensko rabo K2:
- Osnovna dejavnost: kmetijstvo.
- Spremljajoče dejavnosti: druge dejavnosti, ki služijo tem območjem

Površine z namensko rabo VC:
- Osnovna dejavnost: So namenjene za izvajanje dejavnosti s področja rabe voda.
- Spremljajoče dejavnosti: ribištvo, rekreacijske in športne dejavnosti

 

Vrste dopustnih gradenj oz. drugih del:
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52. člen
(vrste dopustnih gradenj)

(1) Gradnje so dovoljene na območjih stavbnih zemljišč in na obstoječi razpršeni gradnji. 
(2) Gradnje izven stavbnih zemljišč so dovoljene, če to določa zakon, ter za infrastrukturne, 
nezahtevne in enostavne objekte v skladu z določili tega odloka. 
(3) Če ta odlok ali drug predpis ne določa drugače, so na celotnem območju občine dopustne 
naslednje vrste gradenj: 

- gradnja novega objekta, 
- dozidava ali nadzidava obstoječega objekta, 
- rekonstrukcija objekta, 
- vzdrževanje objekta, 
- odstranitev objekta,
- sprememba namembnosti objekta.

(4) Dozidava, nadzidava, rekonstrukcija in vzdrževanje objekta so dopustni samo na legalno 
zgrajenih objektih.
(5) Gradnja objektov, vodov in naprav vodovodnega omrežja, kanalizacijskega omrežja, 
distribucijskega plinovodnega omrežja, toplovodnega omrežja, elektroenergetskega omrežja in 
objektov do 20 kV, podzemnega elektroenergetskega omrežja, omrežja javne razsvetljave, ostalih 
komunalnih priključkov (razen zahtevnih) ter rekonstrukcija javnih cest in poti v skladu z 
zakonom, ki ureja ceste, je dovoljena na celotnem območju občine, ne glede na namensko rabo.
(6) Na obstoječih objektih razpršene gradnje so dopustna vzdrževalna dela ter nadzidave in 
dozidave.

Površine z namensko rabo G:
- Gozdarske prostorsko ureditvene operacije skladno z Zakonom o gozdovih.
- Vsa dela, ki so v skladu z gozdnogojitvenimi načrti. 
- Krčitve gozdov v kmetijske namene, za katero je potrebno pridobiti dovoljenje javne 

gozdarske službe skladno z Zakonom o gozdovih.
- Krčitev gozdov in izkoriščanje, ki imata za posledico spremembo gozda v pašnik, porasel 

z gozdnim drevjem ali oboro za rejo divjadi. 
- Vodnogospodarske ureditve za ribogojnice, vendar samo, če gre za dela na vodotoku. 
- Ureditve za potrebe lova in ribolova. 
- Paša je v gozdu prepovedana, razen izjemoma, kadar je opredeljena v gozdnogojitvenem 

načrtu.
- V gozdu je dovoljena čebelja paša.
- Sanacije peskokopov, kamnolomov in gramoznic, brez možnosti nadaljnjega izkoriščanja.
- Vzdrževanje in odstranjevanje objektov. 
- Dopustne so raziskave mineralnih surovin in geotermičnih virov pod pogojem, da 

raziskave trajno ne spreminjajo in poškodujejo naravnega stanja na površini in podtalju in 
da se po raziskavah zemljišča vrnejo v prejšnje stanje.

Površine z namensko rabo K2:
- Agrarne operacije v skladu z zakonom o kmetijskih zemljiščih.
- Rekonstrukcija občinskih in državnih cest v skladu z zakonom, ki ureja ceste; dopustni so 

tudi objekti, ki jih pogojuje načrtovana rekonstrukcija ceste (npr. nadkrita čakalnica na 
postajališču, kolesarska pot in pešpot, oporni in podporni zidovi, nadhodi, podhodi, 
prepusti, protihrupne ograje, pomožni cestni objekti, urbana oprema) ter objekti 
gospodarske javne infrastrukture, ki jih je v območju ceste treba zgraditi ali prestaviti 
zaradi rekonstrukcije ceste.

- Dostop do objekta (obstoječega in novega), skladnega s prostorskim aktom, če gre za 
objekt, ki ga je dopustno graditi na kmetijskem zemljišču, ki je prepoznan kot razpršena 
gradnja (zemljišče pod stavbo izven območij stavbnih zemljišč) ali ki ga je dopustno 
graditi na površinah razpršene poselitve.
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- Raziskovanje mineralnih surovin in geotermičnega energetskega vira
- Začasne ureditve za potrebe obrambe in varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, v 

skladu s pravilnikom, ki ureja vrste začasnih ureditev za potrebe obrambe in varstva pred 
naravnimi in drugimi nesrečami. 

- Sanacije peskokopov, kamnolomov in gramoznic, brez možnosti nadaljnjega izkoriščanja.  
- Vzdrževanje in odstranjevanje objektov

Površine z namensko rabo VC:
- Dopustne so gradnje in ureditve, skladne s predpisi s področja urejanja voda.
- Posegi v zvezi z ukrepi, ki se nanašajo na izboljšanje hidromorfoloških in bioloških 

lastnosti voda.
- Ukrepi, ki se nanašajo na izboljšanje hidromorfoloških in bioloških lastnosti površinskih 

voda.
- Ukrepi, ki se nanašajo na ohranjanje narave.
- Tekoča vzdrževalna dela, adaptacije, rekonstrukcije, gradnje in nadomestne gradnje jezov, 

mlinov in žag.
- Ureditev dostopov do vode in privezov za čolne in ureditev drč za spuščanje čolnov na 

obstoječih jezovih
- Vzdrževanje in odstranjevanje objektov.
- Na legalno zgrajenih objektih, ki niso skladni z namembnostjo so dopustna samo 

vzdrževalna dela in odstranitev objekta.
- Sanitarne sečnje.
- Vodnogospodarske ureditve za ribogojnice.
- Ureditve za potrebe lova in ribolova.

54. člen
(spremembe namembnosti objektov)

(1) Spremembe namembnosti objektov so dopustne le za tiste dejavnosti, ki so skladne z namensko 
rabo prostora določeno za posamezno enoto urejanja prostora. Ni dovoljeno vnašanje novih 
dejavnosti, ki bi bistveno odstopale od osnovne namembnosti v enoti ter negativno vplivale na 
funkcijo EUP. 
(2) Na legalno zgrajenih objektih, ki po namembnosti niso skladni z namensko rabo enote urejanja 
prostora so dopustna samo nujna vzdrževalna dela in odstranitev objektov.
 

Vrste dopustnih objektov glede na namen:
53. člen

(dopustna gradnja objektov in naprav ter drugi dopustni posegi v prostor)
Če ta odlok ali drug predpis ne določa drugače, je na celotnem območju občine dopustna gradnja 
naslednjih objektov oziroma naslednje ureditve: 

- gradnja komunalne opreme in druge gospodarske javne infrastrukture državnega in 
lokalnega pomena; 

- gradnja podzemnih garaž in kleti v stavbah povsod tam, kjer in v kakršnem obsegu to 
dopuščajo geomehanske razmere, potek komunalnih vodov, zaščita podtalnice in stabilnosti 
objektov; 

- gradnja objektov za obrambo, zaščito in reševanje v naravnih in drugih nesrečah; 
- gradnja oziroma postavitev naprav za potrebe raziskovalne in študijske dejavnosti (meritve, 

zbiranje podatkov); 
- gradnja podhodov in nadhodov za pešce; 
- gradnja brvi in mostov; 
- vodnogospodarske ureditve; 
- urejanje in vzdrževanje odprtih zelenih površin in drugih javnih in skupnih površin 

(ureditev zelenih površin, drevoredov, trgov, površin za pešce, gradnja in postavitev urbane 
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opreme, otroških igrišč); 
- ureditev dostopov za invalide (tudi gradnje zunanjih dvigal na obstoječih objektih); 
- vzdrževanje cest; 
- gradnja in vzdrževanje parkirnih površin; 
- na območju stavbnih zemljišč je dovoljena gradnja sončnih elektrarn; 
- izravnava, oziroma nasutje kmetijskih zemljišč je dovoljeno skladno z področno 

zakonodajo, s čimer se ne sme zmanjšati kvaliteta kmetijskih zemljišč. Za navedene posege 
v varovalnem območju ceste, je potrebno pridobiti soglasje upravljavca. Nasutje v 
priobalnem pasu in na poplavnih območjih ni dovoljeno, razen kadar je to načrtovano z 
protipoplavnimi ukrepi pod pogoji, ki jih določajo predpisi o vodah.

Dovoljeni zahtevni in manj zahtevni objekti na območju z namensko rabo A:
- 1110 enostanovanjska stavba
- 1121 dvostanovanjska stavba 
- 12420 garažne stavbe
- 126 stavbe splošnega družbenega pomena
- 127 Druge nestanovanjske stavbe
- 24110 športna igrišča
- 24122 drugi objekti za šport, rekreacijo in prosti čas

Dovoljena je gradnja gospodarskih infrastrukturnih objektov in naprav, ki so v javnem 
lokalnem interesu.

Dovoljeni zahtevni in manj zahtevni objekti na območju z namensko rabo G:
- Gradnja občinske gospodarske javne infrastrukture.
- Dopustne so gradnje v skladu s prilogo 1.

Dovoljeni zahtevni in manj zahtevni objekti na območju z namensko rabo K2:
- 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.

- Postavitev pomožne kmetijsko-gozdarske opreme (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, premični 
tunel in nadkritje, zaščitna mreža). 

- Na kmetijskih zemljiščih dopustna postavitev premičnih objektov za rejo živali v leseni 
izvedbi (npr. premični čebelnjak, premični kokošnjak, premični zajčnik).

- 23020 - mala vetrna elektrarna do nazivne moči 1 MW, če gre za kmetijsko zemljišče z 
boniteto manj kot 35

- Dopustne so gradnje enostavnih in nezahtevnih objekti v skladu z prilogo 1

Dovoljeni zahtevni in manj zahtevni objekti na območju z namensko rabo VC:
- Dopustne so gradnje v skladu s prilogo 1.
- Objekti javne gospodarske infrastrukture.

64. člen
(gradnja, postavitev in oblikovanje nezahtevnih in enostavnih objektov)

(1) Za določanje vrste in pogojev za gradnjo nezahtevnih in enostavnih objektov je potrebno 
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upoštevati določila veljavne zakonodaje. 
(2) Pri oblikovanju nezahtevnih in enostavnih objektov je potrebno upoštevati naslednje splošne 
prostorske izvedbene pogoje: 

1. strehe so praviloma ravne; dovoljene so tudi oblike in nakloni streh, ki so predpisani za 
obravnavano EUP;

2. objekti so praviloma montažni; 
3. fasade objektov so prilagojene osnovnemu objektu, lesene ali iz tipskih prefabriciranih 

fasadnih elementov;
4. pomožni objekti morajo biti oblikovno usklajeni s stavbo, h kateri pripadajo; 
5. klimatskih naprav ni dopustno nameščati na ulične fasade objektov; namestitev klimatskih 

naprav ne sme imeti motečih vplivov na okoliška stanovanja in prostore, v katerih se 
zadržujejo ljudje (hrup, vroči zrak, odtok vode); 

6. elektro omarice, omarice plinskih ali telekomunikacijskih napeljav in drugih tehničnih 
napeljav je potrebno namestiti tako, da so javno dostopne in da praviloma niso nameščene 
na uličnih fasadah objektov;

7. ekološki otoki morajo biti na celotnem območju občine enako oblikovani in postavljeni na 
prometno dostopna in vizualno neizpostavljena mesta; 

8. turistično in drugo obvestilno signalizacijo je dopustno nameščati v skladu z občinskim 
odlokom. 

(3) Vrste nezahtevnih in enostavnih objektov, ki jih je dopustno graditi v posameznih območjih in 
površinah namenske rabe ter podrobni prostorski izvedbeni pogoji zanje, so določeni v poglavju 
III.3 tega odloka. 
(4) Kioske je mogoče umestiti na površine, ki so dostopne za peš in kolesarski promet ter imajo v 
oddaljenosti do 50 m zagotovljeni najmanj dve parkirni mesti. Za postavitev kioska je potrebno 
pridobiti soglasje občine.

Dopustni nezahtevni in enostavni objekti na območju namenske rabe A:
 Majhna stavba, majhna stavba kot dopolnitev obstoječe zazidave – do vključno 50 m2 

(stavba majhnih dimenzij, v pritlični, enoetažni izvedbi, ki ni namenjena prebivanju, objekt 
v javni rabi: garaža, drvarnica, pokrita skladišča za lesna goriva, savna, fitnes, zimski vrt, 
stavba majhnih dimenzij, v pritlični, enoetažni izvedbi, samostojna ali prislonjena stavbi, 
objekt v javni rabi: lopa, uta, nadstrešek, senčnica, letna kuhinja, vetrolov):

 Posebni pogoji:
 glede parcele objekta: male stavbe so lahko zgrajene le na zemljiških parcelah, ki pripadajo stavbi, h 

kateri se gradijo in sicer najdlje za čas njenega obstoja. Stavba, h kateri se gradijo, mora biti legalna. 
Pogoj ne velja za rabe ZS, PO

 etažnost, višina: vse male stavbe so pritlične, enoetažne, strop je hkrati streha objekta. 
 umestitev na parceli objekta: male stavbe naj se praviloma ne umeščajo na tisto stran objekta, ki meji 

na najpomembnejše javne prostore,
 priključevanje na GJI: samostojni priključki na GJI niso dovoljeni – izjeme za objekte na rabah ZS, 

PO

 Pomožni objekt v javni rabi (grajena urbana oprema, telefonska govorilnica, sanitarna 
enota, objekt za razsvetljavo, drog, grajena oprema v parkih, javnih vrtovih in zelenicah, 
grajeno igralo na otroškem igrišču, grajena oprema trim steze in vadbena oprema, grajeno 
spominsko obeležje, spomenik, kip, križ, kapelica (edikula), grajen gostinski vrt; pomožni 
cestni objekti: objekt za odvodnjavanje ceste, cestni snegolov, objekt javne razsvetljave, 
cestni silos):

 Stavbe do vključno 40 m2:
 na javnih površinah s soglasjem pristojne občinske službe in zavoda za gozdove

 Gradbeno inženirski objekti–do višine vključno 10 m:
 na javnih površinah s soglasjem pristojne občinske službe in zavoda za gozdove

 Pomožni cestni objekti: vsi razen cestni silos
 Posebni pogoji:
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 glede parcele objekta: /
 etažnost: vse stavbe so pritlične, enoetažne, strop je hkrati streha objekta. Višina stavbe je maksimalno 

3,5 m.
 velikost, število stavb: /
 umestitev na parceli: pomožni objekti v javni rabi morajo biti grajeni tako, da zagotavljajo nemoteno 

uporabo javne površine v njeni splošni rabi,
 priključevanje na GJI: samostojni priključki na GJI so dovoljeni

 Ograja – do 3 m (varovalna ograja, sosedska ograja, igriščna ograja, protihrupna ograja):
 posebni pogoji:

 glede parcele objekta: /
 etažnost: /
 velikost, število objektov: pogoji glede višin po vrstah ograj:

 medposestna ograja: višina do 2,00 m, Praviloma se uporabljajo žive meje, lahko so tudi 
lesene, grajene iz ograjnih zidakov ali žičnate. Vse ograje morajo biti transparentne. Polni 
zidovi niso dovoljeni, 

 varovalna in protihrupna ograja: višina do 2,20 m, razen na rabah PŽ, PO, T, E, O, LN. 
 umestitev na parceli objekta: /
 priključevanje na GJI: /

 Podporni zid – do 1,5 m (konstrukcija med dvema višinama zemljišča, ki preprečuje premik 
(zdrs) zemljine tudi podporni zid z ograjo (varovalna ograja, sosedska ograja, igriščna 
ograja, protihrupna ograja). Pri računanju višine podpornega zidu z ograjo se upošteva le 
merilo za podporni zid.):

 posebni pogoji
 glede parcele objekta: /
 etažnost: /
 velikost, število objektov: /
 umestitev na parceli objekta: /
 priključevanje na GJI: /
 drugo: vsaj 50 % površine podpornega zidu mora biti ozelenjenih

 Mala komunalna čistilna naprava – do 200 PE (naprava za čiščenje komunalne odpadne 
vode z zmogljivostjo, manjšo od 200 PE):

 posebni pogoji:
 glede parcele objekta: Vsi navedeni objekti morajo biti locirani na parceli, namenjeni gradnji stavbe, 

ali na eni od parcel, namenjenih gradnji več stavb, če naprava služi več stavbam. Določilo ne velja za 
MČN, ki so del javne gospodarske infrastrukture.

 etažnost: /
 velikost, število objektov: /
 umestitev na parceli objekta: male čistilne naprave morajo biti izvedene podzemno.
 priključevanje na GJI: samostojni priključki na GJI niso dovoljeni, razen za MČN, ki so del javne 

gospodarske infrastrukture. 
 drugo: Lokalne čistilne naprave morajo biti umeščene zunaj naselja ali na njegovem robu. Do čistilne 

naprave je treba zagotoviti dovoz z javne ceste. Čistilna naprava mora biti zavarovana z zaščitno 
ograjo.

 Nepretočna greznica – do 50 PE (vodotesen zbiralnik za komunalno odpadno vodo):
 posebni pogoji:

 glede parcele objekta: Vsi navedeni objekti morajo biti locirani na parceli, namenjeni gradnji stavbe, 
ali na eni od parcel, namenjenih gradnji več stavb, če naprava služi več stavbam. 

 etažnost: /
 velikost, število objektov: /
 umestitev na parceli objekta: Nepretočne greznice morajo biti izvedene podzemno.
 priključevanje na GJI: /

 Rezervoar – do 100 m3 (objekt, povezan s tlemi ali vkopan, s priključki in z inštalacijami):
 rezervoarji, večji od 5 m3, morajo biti vkopani

 Posebni pogoji:
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 glede parcele objekta: Vsi objekti morajo biti locirani na parceli, namenjeni gradnji stavbe, ali na eni 
od parcel, namenjenih gradnji več stavb, če naprava služi več stavbam. To določilo ne velja za 
namenske rabe ZS, ZK, IP, IG, IK, T, E, O, LN.

 etažnost: /
 velikost objektov, število objektov: /
 umestitev na parceli objekta: /
 priključevanje na GJI: /

 Vodnjak, vodomet:
 posebni pogoji:

 glede parcele objekta: Vsi navedeni objekti morajo biti locirani na parceli, namenjeni gradnji stavbe. 
Določilo ne velja, ko gre za postavitev urbane opreme. Določilo ne velja za objekte, umeščene na rabe 
ZS, ZD. 

 etažnost: /
 velikost objektov, število objektov: /
 umestitev na parceli: Za urbano opremo so dovoljeni le takšni načini gradnje, ki zagotavljajo 

nemoteno uporabo javne površine v njeni splošni rabi.
 priključevanje na GJI: samostojni priključki na GJI so dovoljeni za objekte, ki so urbana oprema

 Priključek na objekte GJI in daljinskega ogrevanja (priključek na cesto, priključek na 
objekte energetske infrastrukture (elektrovod, plinovod, toplovod), priključek na objekte za 
oskrbo s pitno vodo in priključek za odvajanje odpadne vode, priključek na komunikacijska 
omrežja (kabelska, telefonska omrežja):

 posebni pogoji:
 glede parcele objekta: /
 etažnost: /
 velikost objektov, število objektov: /
 umestitev na parceli objekta: /
 priključevanje na GJI: /

 Samostojno parkirišče – do 200 m2 (parkirišče kot samostojen objekt, vključno z dovozi):
 posebni pogoji:

 glede parcele objekta: Vsi navedeni objekti morajo biti locirani na parceli, namenjeni gradnji stavbe, 
ali na eni od parcel, namenjenih gradnji več stavb, če naprava služi več stavbam. Določilo ne velja za 
EUP z namensko rabo ZS, PŽ, PO ter za javna parkirišča. 

 etažnost: /
 velikost objektov, število objektov: Za EUP z namensko rabo ZS je dovoljeno postaviti en objekt (eno 

parkirišče do velikosti 200 m2) na 1 ha površin. Velikost objektov je omejena tudi s FZP in FBP, če 
ste ta določena.

 umestitev na parceli objekta: /
 priključevanje na GJI: samostojni priključki na GJI so dovoljeni

 Kolesarska pot, pešpot, gozdna pot, trim steza z orodji za vadbo na prostem in podobne:
 posebni pogoji:

 glede parcele objekta: /
 etažnost: /
 velikost objektov, število objektov: /
 umestitev na parceli: so dovoljeni le takšni načini gradnje, ki ne spreminjajo vodne, gozdne ali 

krajinske in reliefne značilnosti območja
 priključevanje na GJI: samostojni priključki na GJI so dovoljeni

 Pomol – do 20 m2 (grajen, namenjen privezu posameznega plovila ali ribolovu: pomol na 
tekočih in stoječih celinskih vodah, s privezi):

 posebni pogoji:
 glede parcele objekta: /
 etažnost: /
 velikost: pomoli, ki so javna površina, do 20 m2, ostali do 10 m2

 umestitev na parceli objekta: /
 priključevanje na GJI: /
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 Športno igrišče na prostem (grajena ali utrjena površina, ki ni izvedena v obliki stadiona in 
nima pripadajočih spremljajočih objektov ali tribun: teniško, nogometno, košarkarsko, 
rokometno igrišče, in- line hokej, golf, kajakaška proga na divjih vodah, grajeno smučišče 
na vodi, kotalkališče, ragbi in bejzbol igrišče, odbojkarsko igrišče, poligon za kolesa ali 
motorje):

 samo do vključno 1000 m2, brez spremljajočih objektov
 Posebni pogoji:

 glede parcele objekta: /
 etažnost: /
 velikost, število objektov: Objekti, večji od 1000 m2 so dovoljeni le na CDi in ZS. Velikost objektov 

je omejena tudi z FZP, če je ta določen.
 umestitev na parceli objekta: /
 priključevanje na GJI: samostojni priključki na GJI so dovoljeni

 Vodno zajetje in objekti za akumulacijo vode in namakanje (grajeno zajetje na tekoči vodi, 
zajem pitne in tehnološke vode, grajen namakalni sistem s črpališčem, vodni zbiralnik, 
bazen za kopanje, za gašenje požara, grajen ribnik, okrasni bazen):

 Prostornina razlivne vode nad 250 do 2000 m3

 Prostornina razlivne vode do 250 m3

 Bazen, do 60 m3

 Namakalni sistemi:
 le v primeru zagotavljanja povezanosti namakalnega sistema. Za namakalni sistem mora biti v skladu 

s predpisi, ki urejajo upravljanje z vodami, pridobljeno vodno soglasje za namakanje kmetijskih 
zemljišč.

 Posebni pogoji:
 glede parcele objekta: Bazen in drugi objekti za lastne potrebe, morajo biti locirani na parceli, 

namenjeni gradnji stavbe, ali na eni od parcel, namenjenih gradnji več stavb, če naprava služi več 
stavbam.

 etažnost: /
 velikost, število objektov: Površina bazena se upošteva pri izračunu stopnje izkoriščenosti parcele.
 umestitev na parceli objekta: zadrževani bazeni, ki zadržujejo viške padavinske vode iz javnega 

kanalizacijskega omrežja, morajo biti izvedeni podzemno
 priključevanje na GJI: samostojni priključki na GJI so dovoljeni

 Objekti za oglaševanje:
 Do vključno 36 m2, višina do vključno 6 m:

 samo za lastne potrebe in druge oblike oglaševanja
 Do vključno 12 m2, višina do vključno 5 m:

 samo za lastne potrebe in druge oblike oglaševanja
 Posebni pogoji:

 glede parcele objekta: skladno z OPN
 etažnost: /
 velikost, število objektov: skladno z OPN
 umestitev na parceli: skladno z OPN.
 priključevanje na GJI: samostojni priključki na GJI so dovoljeni

 Objekt za rejo živali:
 Staja do 100 m2

 Čebelnjak do 20 m2:
 Čebelnjaki zunaj območij kmetij so premični ali kot lesen enoetažni pritlični objekt postavljeni na 

točkovnih temeljih, namenjen gojenju čebel. Postavitev čebelnjaka je možna na podlagi pozitivnega 
mnenja čebelarske službe, iz katerega izhaja, da je zemljišče, na katerem bi stal takšen čebelnjak, v 
skladu s predpisi, ki urejajo čebelarstvo, da je zemljišče vključeno v kataster čebelje paše in čebelarski 
pašni red in da je investitor vpisan v priznano rejsko organizacijo za kranjsko čebelo.

 Ribogojnica – do 2000 m3

 Posebni pogoji:
 glede parcele objekta: /
 etažnost: objekti za rejo živali so pritlični, enoetažni, strop je hkrati streha objekta,
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 velikost, število objektov: višina do vključno 6 m, razen čebelnjakov – višina do vključno 3 m. 
 umestitev na parceli: /
 priključevanje na GJI: samostojni priključki na GJI so dovoljeni

 Pomožni kmetijsko gozdarski objekti (objekt, namenjen kmetijski predelavi, gozdarskim 
opravilom in vrtnarjenju, ki ni namenjen prebivanju: kozolec, kmečka lopa, pastirski stan, 
grajeni rastlinjak, silos, skedenj, senik, kašča, gnojišče, koruznjak, klet, vinska klet, pokrita 
skladišča za lesna goriva, zbiralnik gnojnice ali gnojevke, napajalno korito, krmišče, hlevski 
izpust, grajeno molzišče, grajena obora, grajena ograja za pašo živine, grajena ograja ter 
opora za trajne nasade, grajena poljska pot, grajena gozdna prometnica):

 Stavbe: površine do vključno 150 m2, višina do vključno 6 m:
 Pomožni kmetijsko gozdarski objekt, ki je namenjen za nemoteno funkcioniranje kmetije registrirane 

v Registru kmetijskih gospodarstev.
 Stolpni silos: višina od 5 do vključno 10 m:

 Pomožni kmetijsko gozdarski objekt, ki je namenjen za nemoteno funkcioniranje kmetije registrirane 
v Registru kmetijskih gospodarstev.

 Gradbeno inženirski objekti: višina nad 5 do vključno 10 m:
 Pomožni kmetijsko gozdarski objekt, ki je namenjen za nemoteno funkcioniranje kmetije registrirane 

v Registru kmetijskih gospodarstev.
 Dvojni kozolci: površina do vključno 150 m2:

 Pomožni kmetijsko gozdarski objekt, ki je namenjen za nemoteno funkcioniranje kmetije registrirane 
v Registru kmetijskih gospodarstev.

 Zbiralnik gnojnice ali gnojevke: do vključno 1000 m3:
 Pomožni kmetijsko gozdarski objekt, ki je namenjen za nemoteno funkcioniranje kmetije registrirane 

v Registru kmetijskih gospodarstev.
 Stavbe: pritlične, enoetažne, površine do vključno 40 m2:

 Pomožni kmetijsko gozdarski objekt, ki je namenjen za nemoteno funkcioniranje kmetije registrirane 
v Registru kmetijskih gospodarstev.

 Stolpni silos: višina od vključno 5 m:
 Pomožni kmetijsko gozdarski objekt, ki je namenjen za nemoteno funkcioniranje kmetije registrirane 

v Registru kmetijskih gospodarstev.
 Gradbeno inženirski objekti: višina do vključno 5 m:

 Pomožni kmetijsko gozdarski objekt, ki je namenjen za nemoteno funkcioniranje kmetije registrirane 
v Registru kmetijskih gospodarstev.

 Dvojni kozolci: površina do vključno 40 m2:
 Pomožni kmetijsko gozdarski objekt, ki je namenjen za nemoteno funkcioniranje kmetije registrirane 

v Registru kmetijskih gospodarstev.
 vinska klet:

 vinske kleti dovoljene samo znotraj enote odprtega prostora KE6.
 klet
 posebni pogoji:

 glede parcele objekta: /
 višina: /
 velikost, število objektov: do izkoristka faktorja oziroma skladno s pogoji po namenskih rabah,
 umestitev na parceli objekta: /
 priključevanje na GJI: samostojni priključki na GJI niso dovoljeni, razen priključkov cest. Objekti, 

grajeni v odprtem prostoru (na K, G,..) ne smejo biti priključeni na GJI (razen priključkov cest), razen 
rastlinjaki, ki so lahko priključeni na vodovodno in elektro omrežje, tudi samostojno. 

 Objekt za kmetijske proizvode in dopolnilno dejavnost – do vključno 80 m2 (objekt, ki ni 
namenjen bivanju: zidanica, sirarna, sušilnica sadja in rib, oljarna, kisarna, mlin):

 posebni pogoji:
 glede parcele objekta: 
 etažnost: objekti za kmetijske proizvode in dopolnilno dejavnost so pritlični, enoetažni, strop je hkrati 

streha objekta,
 velikost, število objektov: višina do vključno 7 m, zidanica do maksimalne tlorisne površine 35m2,  
 umestitev na parceli objekta: /
 priključevanje na GJI: samostojni priključki na GJI so dovoljeni
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 Pomožni komunalni objekti (pomožni vodovodni in kanalizacijski objekt – revizijski in 
drugi jašek, hidrant, črpališče, grajeni oljni lovilnik in lovilnik maščob, ponikovalnica, 
prečrpovalna postaja ter merilna in regulacijska postaje, ekološki otok):

 posebni pogoji:
 glede parcele objekta: /
 etažnost: /
 velikost, število objektov: /
 umestitev na parceli objekta: lokacija se določi skupaj z občinsko strokovno službo pristojno za 

prostor, 
 priključevanje na GJI: /

 Pomožni objekti namenjeni obrambi in varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami ter 
pomožni objekt za spremljanje stanja okolja:

 Stavbe: površina do vključno 40 m2:
 samo objekti za spremljanje stanja okolja in naravnih pojavov, lokacija se določi skupaj z občinsko 

strokovno službo pristojno za prostor
 Gradbeno inženirski objekti: vsi

 samo objekti za spremljanje stanja okolja in naravnih pojavov, lokacija se določi skupaj z občinsko 
strokovno službo pristojno za prostor

 Posebni pogoji:
 glede parcele objekta: /
 etažnost: /
 velikost, število objektov: na rabah ZS, ZP ZD, ZK, ZV dovoljen en objekt na EUP
 umestitev na parceli objekta: /
 priključevanje na GJI: samostojni priključki na GJI so dovoljeni

 Proizvod – prefabrikat:
 posebni pogoji, pogoji po tipih stavb in pogoji po NRP enaki pogojem kot so na določeno rabo 

predpisani pogoji za posamezno vrsto objekta (če je objekt v javni rabi na CU se ravna po določilih 
objektov v javni rabi CU)

 Posebni pogoji:
 glede parcele objekta: /
 etažnost: enoetažni, pritlični 
 velikost, število objektov: na rabah, ki nimajo faktorjev za stopnjo izkoriščenosti parcele, se lahko na 

en EUP postavi 200 m2, če ni drugače določeno. Največja dovoljena višina balonov je 11 m.
 umestitev na parceli objekta: /
 priključevanje na GJI: samostojni priključki na GJI so dovoljeni, razen za izjeme, ki jih določajo 

določila za male stavbe in pomožne kmetijsko gozdarske objekte

 Bazne postaje in drugi telekomunikacijski objekti:
 Bazne postaje: namenjene javnim telekomunikacijskim storitvam, ki so sestavljene 

iz antenskega droga, antenskega nosilca z antenami in telekomunikacijske opreme 
oziroma naprav v primernem prostoru ali zabojniku, če so izpolnjeni naslednji 
pogoji:

 antenski drog je lahko visok največ 10 m nad površino strehe;
 pri antenskih nosilcih na antenskem drogu, postavljenem na stavbo, mora biti spodnji rob najnižje 

antene najmanj 1,5 m od strešine, pri antenskih nosilcih, ki so pritrjeni na steber, mora biti spodnji 
rob najnižje antene najmanj 5 m od terena in najmanj 1,5 m od strešine, če je steber postavljen na 
objekt, pri antenskih nosilcih, ki so pritrjeni na vertikalno površino stavbe, pa sme biti največja dolžina 
antene 1,5 m;

 prostor s telekomunikacijsko opremo je lahko samo v nestanovanjski stavbi, in sicer v tistem njenem 
delu, ki ni namenjen javni rabi oziroma v katerem se ne zadržujejo ljudje; če pa je to zabojnik, je 
lahko postavljen ob drogovih, stebrih oziroma stolpih, njegova bruto površina pa je lahko do 30 m²;

 pred posegom je treba izvesti meritve in strokovno oceno na podlagi obstoječega in načrtovanega 
stanja na podlagi katere se le ti locirajo v prostor

 Objekt za telekomunikacijsko opremo: tlorisne površine do 30 m2, za nameščanje 
radijskih postaj za radioamaterje s pripadajočimi antenami do višine 10 m.

 Telekomunikacijske antene in oddajniki: katerih uporabni signal ne pokriva več 
kakor 100-metrski pas okoli oddajne točke.
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 Posebni pogoji:
 glede parcele objekta: /
 etažnost: /
 velikost, število objektov: /
 umestitev na parceli objekta: /
 priključevanje na GJI: samostojni priključki na GJI so dovoljeni.

 Urbana oprema:
 Kiosk oz. tipski zabojnik:

 samo na zemljiščih, ki so prometno dostopna, če rabijo vodo, morajo biti priključeni na vodovodno 
omrežje; postavitev objekta ne sme povzročiti poškodb na javnih zelenicah in drugih površinah in 
objektih, potrebno soglasje pristojne občinske službe

 Montažna sanitarna enota
 Posebni pogoji:

 glede parcele objekta: /
 etažnost: /
 velikost, število objektov: /
 umestitev na parceli objekta: lokacija se določi skupaj z občinsko strokovno službo pristojno za 

prostor, 
 priključevanje na GJI: samostojni priključki na GJI niso dovoljeni. 

 Začasni objekti:
 odprt sezonski gostinski vrt: to je posebej urejeno zemljišče kot del gostinskega 

obrata, če je tlorisna površina zemljišča največ 50 m² in višina najvišje točke največ 
4 m, merjeno od najnižje točke objekta.

 montažni šotor: če je njegova tlorisna površina do 500 m², višina najvišje točke 6 
m, merjeno od najnižje točke objekta.

 oder z nadstreškom: če je njegova tlorisna površina do 100 m², višina najvišje točke 
do 6 m, merjeno od najnižje točke objekta, razpon nosilnih delov pa do 3 m, in če 
ta razpon presega 3 m, morajo biti sestavljeni iz montažnih elementov.

 pokrit prireditveni prostor: če je njegova tlorisna površina do 500 m², višina najvišje 
točke 6 m, merjeno od najnižje točke objekta.

 Posebni pogoji:
 glede parcele objekta: /
 etažnost: /
 velikost, število objektov: /
 umestitev na parceli objekta: lokacija se določi skupaj z občinsko strokovno službo pristojno za 

prostor, 
 priključevanje na GJI: samostojni priključki na GJI niso dovoljeni.

Dopustni nezahtevni in enostavni objekti na območju namenske rabe G:

 Pomožni objekt v javni rabi (grajena urbana oprema, telefonska govorilnica, sanitarna 
enota, objekt za razsvetljavo, drog, grajena oprema v parkih, javnih vrtovih in zelenicah, 
grajeno igralo na otroškem igrišču, grajena oprema trim steze in vadbena oprema, grajeno 
spominsko obeležje, spomenik, kip, križ, kapelica (edikula), grajen gostinski vrt; pomožni 
cestni objekti: objekt za odvodnjavanje ceste, cestni snegolov, objekt javne razsvetljave, 
cestni silos):

 Stavbe do vključno 40 m2:
 na javnih površinah s soglasjem pristojne občinske službe in zavoda za gozdove

 Gradbeno inženirski objekti–do višine vključno 10 m:
 na javnih površinah s soglasjem pristojne občinske službe in zavoda za gozdove

 Pomožni cestni objekti: vsi razen cestni silos
 Pomožni cestni objekti: cestni silos
 Posebni pogoji:

 glede parcele objekta: /
 etažnost: vse stavbe so pritlične, enoetažne, strop je hkrati streha objekta. Višina stavbe je maksimalno 

3,5 m.
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 velikost, število stavb: /
 umestitev na parceli: pomožni objekti v javni rabi morajo biti grajeni tako, da zagotavljajo nemoteno 

uporabo javne površine v njeni splošni rabi,
 priključevanje na GJI: samostojni priključki na GJI so dovoljeni

 Ograja – do 3 m (varovalna ograja, sosedska ograja, igriščna ograja, protihrupna ograja):
 v skladu z zakonom s področja gozdarstva ter za varovanje območja vodnih virov in ostale komunalne 

infrastrukture. Zidane ograje niso dovoljene.
 Posebni pogoji:

 glede parcele objekta: /
 etažnost: /
 velikost, število objektov: pogoji glede višin po vrstah ograj:
 medposestna ograja: višina do 2,00 m, Praviloma se uporabljajo žive meje, lahko so tudi lesene, 

grajene iz ograjnih zidakov ali žičnate. Vse ograje morajo biti transparentne. Polni zidovi niso 
dovoljeni, 

 varovalna in protihrupna ograja: višina do 2,20 m, razen na rabah PŽ, PO, T, E, O, LN. 
 umestitev na parceli objekta: /
 priključevanje na GJI: /

 Podporni zid – do 1,5 m (konstrukcija med dvema višinama zemljišča, ki preprečuje premik 
(zdrs) zemljine tudi podporni zid z ograjo (varovalna ograja, sosedska ograja, igriščna 
ograja, protihrupna ograja). Pri računanju višine podpornega zidu z ograjo se upošteva le 
merilo za podporni zid.):

 dopustno le v primeru erozije in plazljivosti
 Posebni pogoji:

 glede parcele objekta: /
 etažnost: /
 velikost, število objektov: /
 umestitev na parceli objekta: /
 priključevanje na GJI: /
 drugo: vsaj 50 % površine podpornega zidu mora biti ozelenjenih

 Mala komunalna čistilna naprava – do 200 PE (naprava za čiščenje komunalne odpadne 
vode z zmogljivostjo, manjšo od 200 PE):

 Samo za zakonito zgrajene objekte razpršene gradnje na katerih se izvaja komunalna sanacija, kadar 
gradnja ni možna na območju stavbnih zemljišč.

 Posebni pogoji:
 glede parcele objekta: Vsi navedeni objekti morajo biti locirani na parceli, namenjeni gradnji stavbe, 

ali na eni od parcel, namenjenih gradnji več stavb, če naprava služi več stavbam. Določilo ne velja za 
MČN, ki so del javne gospodarske infrastrukture.

 etažnost: /
 velikost, število objektov: /
 umestitev na parceli objekta: male čistilne naprave morajo biti izvedene podzemno.
 priključevanje na GJI: samostojni priključki na GJI niso dovoljeni, razen za MČN, ki so del javne 

gospodarske infrastrukture. 
 drugo: Lokalne čistilne naprave morajo biti umeščene zunaj naselja ali na njegovem robu. Do čistilne 

naprave je treba zagotoviti dovoz z javne ceste. Čistilna naprava mora biti zavarovana z zaščitno 
ograjo.

 Nepretočna greznica – do 50 PE (vodotesen zbiralnik za komunalno odpadno vodo):
 Samo za zakonito zgrajene objekte razpršene gradnje na katerih se izvaja komunalna sanacija, kadar 

gradnja ni možna na območju stavbnih zemljišč. 
 Posebni pogoji:

 glede parcele objekta: Vsi navedeni objekti morajo biti locirani na parceli, namenjeni gradnji stavbe, 
ali na eni od parcel, namenjenih gradnji več stavb, če naprava služi več stavbam. 

 etažnost: /
 velikost, število objektov: /
 umestitev na parceli objekta: Nepretočne greznice morajo biti izvedene podzemno.
 priključevanje na GJI: /

 Rezervoar – do 100 m3 (objekt, povezan s tlemi ali vkopan, s priključki in z inštalacijami):
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 samo za zakonito zgrajene objekte razpršene gradnje na katerih se izvaja komunalna sanacija, kadar 
gradnja ni možna na območju stavbnih zemljišč.

 Posebni pogoji:
 glede parcele objekta: Vsi objekti morajo biti locirani na parceli, namenjeni gradnji stavbe, ali na eni 

od parcel, namenjenih gradnji več stavb, če naprava služi več stavbam. To določilo ne velja za 
namenske rabe ZS, ZK, IP, IG, IK, T, E, O, LN.

 etažnost: /
 velikost objektov, število objektov: /
 umestitev na parceli objekta: /
 priključevanje na GJI: /

 Vodnjak, vodomet:
 samo za zakonito zgrajene objekte razpršene gradnje na katerih se izvaja komunalna sanacija, kadar 

gradnja ni možna na območju stavbnih zemljišč in le ko gre za lasten sistem za oskrbo s pitno vodo 
ter vodnjak za namakanje. 

 Posebni pogoji:
 glede parcele objekta: Vsi navedeni objekti morajo biti locirani na parceli, namenjeni gradnji stavbe. 

Določilo ne velja, ko gre za postavitev urbane opreme. Določilo ne velja za objekte, umeščene na rabe 
ZS, ZD. 

 etažnost: /
 velikost objektov, število objektov: /
 umestitev na parceli: Za urbano opremo so dovoljeni le takšni načini gradnje, ki zagotavljajo 

nemoteno uporabo javne površine v njeni splošni rabi.
 priključevanje na GJI: samostojni priključki na GJI so dovoljeni za objekte, ki so urbana oprema

 Priključek na objekte GJI in daljinskega ogrevanja (priključek na cesto, priključek na 
objekte energetske infrastrukture (elektrovod, plinovod, toplovod), priključek na objekte za 
oskrbo s pitno vodo in priključek za odvajanje odpadne vode, priključek na komunikacijska 
omrežja (kabelska, telefonska omrežja):

 posebni pogoji:
 glede parcele objekta: /
 etažnost: /
 velikost objektov, število objektov: /
 umestitev na parceli objekta: /
 priključevanje na GJI: /

 Kolesarska pot, pešpot, gozdna pot, trim steza z orodji za vadbo na prostem in podobne:
 posebni pogoji:

 glede parcele objekta: /
 etažnost: /
 velikost objektov, število objektov: /
 umestitev na parceli: so dovoljeni le takšni načini gradnje, ki ne spreminjajo vodne, gozdne ali 

krajinske in reliefne značilnosti območja
 priključevanje na GJI: samostojni priključki na GJI so dovoljeni

 Vodno zajetje in objekti za akumulacijo vode in namakanje (grajeno zajetje na tekoči vodi, 
zajem pitne in tehnološke vode, grajen namakalni sistem s črpališčem, vodni zbiralnik, 
bazen za kopanje, za gašenje požara, grajen ribnik, okrasni bazen):

 Prostornina razlivne vode nad 250 do 2000 m3:
 zajem pitne in tehnološke vode in vodni zbiralnik za potrebe namakanja, oroševanja, gašenja ipd.

 Prostornina razlivne vode do 250 m3:
 zajem pitne in tehnološke vode in vodni zbiralnik za potrebe namakanja, oroševanja, gašenja ipd.

 Namakalni sistemi
 Posebni pogoji:

 umestitev na parceli objekta: zadrževani bazeni, ki zadržujejo viške padavinske vode iz javnega 
kanalizacijskega omrežja, morajo biti izvedeni podzemno

 priključevanje na GJI: samostojni priključki na GJI so dovoljeni.

 Objekti za rejo živali:
 Čebelnjak do 20 m2:
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 Čebelnjaki zunaj območij kmetij so premični ali kot lesen enoetažni pritlični objekt postavljeni na 
točkovnih temeljih, namenjen gojenju čebel. Postavitev čebelnjaka je možna na podlagi pozitivnega 
mnenja čebelarske službe, iz katerega izhaja, da je zemljišče, na katerem bi stal takšen čebelnjak, v 
skladu s predpisi, ki urejajo čebelarstvo, da je zemljišče vključeno v kataster čebelje paše in čebelarski 
pašni red in da je investitor vpisan v priznano rejsko organizacijo za kranjsko čebelo.

 Posebni pogoji:
 glede parcele objekta: 
 etažnost: objekti za rejo živali so pritlični, enoetažni, strop je hkrati streha objekta,
 velikost, število objektov: višina do vključno 6 m, razen čebelnjakov – višina do vključno 3 m. 
 umestitev na parceli: /
 priključevanje na GJI: samostojni priključki na GJI so dovoljeni

 Pomožni kmetijsko gozdarski objekt (objekt, namenjen kmetijski predelavi, gozdarskim 
opravilom in vrtnarjenju, ki ni namenjen prebivanju: kozolec, kmečka lopa, pastirski stan, 
grajeni rastlinjak, silos, skedenj, senik, kašča, gnojišče, koruznjak, klet, vinska klet, pokrita 
skladišča za lesna goriva, zbiralnik gnojnice ali gnojevke, napajalno korito, krmišče, hlevski 
izpust, grajeno molzišče, grajena obora, grajena ograja za pašo živine, grajena ograja ter 
opora za trajne nasade, grajena poljska pot, grajena gozdna prometnica):

 Stavbe: pritlične, enoetažne, površine do vključno 40 m2:
 skladno z gozdnogospodarskim načrtom. Obvezna je tudi pridobitev soglasja pristojnega Zavoda za 

gozdove.
 Gradbeno inženirski objekti: višina do vključno 5 m:

 samo obore za rejo divjadi in krmišča ter ograje za pašo živine.
 Gozdne prometnice: vse
 Posebni pogoji:

 glede parcele objekta: 
 višina: /
 velikost, število objektov: do izkoristka faktorja oziroma skladno s pogoji po namenskih rabah,
 umestitev na parceli objekta: /
 priključevanje na GJI: samostojni priključki na GJI niso dovoljeni, razen priključkov cest. Objekti, 

grajeni v odprtem prostoru (na K, G,..) ne smejo biti priključeni na GJI (razen priključkov cest), razen 
rastlinjaki, ki so lahko priključeni na vodovodno in elektro omrežje, tudi samostojno.

 Pomožni komunalni objekti (pomožni vodovodni in kanalizacijski objekt – revizijski in 
drugi jašek, hidrant, črpališče, grajeni oljni lovilnik in lovilnik maščob, ponikovalnica, 
prečrpovalna postaja ter merilna in regulacijska postaje, ekološki otok):

 posebni pogoji:
 glede parcele objekta: /
 etažnost: /
 velikost, število objektov: /
 umestitev na parceli objekta: lokacija se določi skupaj z občinsko strokovno službo pristojno za 

prostor, 
 priključevanje na GJI: /

 Pomožni letališki, pristaniški in pomožni objekti na smučišču:
 dovoljeno je vzpostaviti smučarsko progo za čas smučarske sezone, postavljanje montažnih žičniških 

objektov ter kioskov za čas smučarske sezone. Dovoljeno postavitev montažnega objekta za potrebe 
gostinske dejavnosti za čas smučarske sezone.

 Posebni pogoji:
 glede parcele objekta: /
 etažnost: /
 velikost, število objektov: na rabah brez določenega FZ dovoljen en objekt na EUP 
 umestitev na parceli objekta: /
 priključevanje na GJI: samostojni priključki na GJI so dovoljeni

 Pomožni objekti namenjeni obrambi in varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami ter 
pomožni objekt za spremljanje stanja okolja:

 Stavbe: površina do vključno 40 m2:
 samo objekti za spremljanje stanja okolja in naravnih pojavov, lokacija se določi skupaj z občinsko 

strokovno službo pristojno za prostor
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 Gradbeno inženirski objekti: vsi
 samo objekti za spremljanje stanja okolja in naravnih pojavov, lokacija se določi skupaj z občinsko 

strokovno službo pristojno za prostor
 Posebni pogoji:

 glede parcele objekta: /
 etažnost: /
 velikost, število objektov: na rabah ZS, ZP ZD, ZK, ZV dovoljen en objekt na EUP
 umestitev na parceli objekta: /
 priključevanje na GJI: samostojni priključki na GJI so dovoljeni

 Proizvod – prefabrikat:
 samo rastlinjak na namenski rabi K in krmišče, posebni pogoji, pogoji po tipih stavb in pogoji po NRP 

enaki pogojem za pomožne kmetijsko gozdarske objekte.
 Posebni pogoji:

 glede parcele objekta: /
 etažnost: enoetažni, pritlični 
 velikost, število objektov: na rabah, ki nimajo faktorjev za stopnjo izkoriščenosti parcele, se lahko na 

en EUP postavi 200 m2, če ni drugače določeno. Največja dovoljena višina balonov je 11 m.
 umestitev na parceli objekta: /
 priključevanje na GJI: samostojni priključki na GJI so dovoljeni, razen za izjeme, ki jih določajo 

določila za male stavbe in pomožne kmetijsko gozdarske objekte

 Bazne postaje in drugi telekomunikacijski objekti:
 Bazne postaje: namenjene javnim telekomunikacijskim storitvam, ki so sestavljene 

iz antenskega droga, antenskega nosilca z antenami in telekomunikacijske opreme 
oziroma naprav v primernem prostoru ali zabojniku, če so izpolnjeni naslednji 
pogoji:

 antenski drog je lahko visok največ 10 m nad površino strehe;
 pri antenskih nosilcih na antenskem drogu, postavljenem na stavbo, mora biti spodnji rob najnižje 

antene najmanj 1,5 m od strešine, pri antenskih nosilcih, ki so pritrjeni na steber, mora biti spodnji 
rob najnižje antene najmanj 5 m od terena in najmanj 1,5 m od strešine, če je steber postavljen na 
objekt, pri antenskih nosilcih, ki so pritrjeni na vertikalno površino stavbe, pa sme biti največja dolžina 
antene 1,5 m;

 prostor s telekomunikacijsko opremo je lahko samo v nestanovanjski stavbi, in sicer v tistem njenem 
delu, ki ni namenjen javni rabi oziroma v katerem se ne zadržujejo ljudje; če pa je to zabojnik, je 
lahko postavljen ob drogovih, stebrih oziroma stolpih, njegova bruto površina pa je lahko do 30 m²;

 pred posegom je treba izvesti meritve in strokovno oceno na podlagi obstoječega in načrtovanega 
stanja na podlagi katere se le ti locirajo v prostor

 Posebni pogoji:
 glede parcele objekta: /
 etažnost: /
 velikost, število objektov: /
 umestitev na parceli objekta: /
 priključevanje na GJI: samostojni priključki na GJI so dovoljeni. 

Dopustni nezahtevni in enostavni objekti na območju namenske rabe K2:

 Pomožni objekt v javni rabi (grajena urbana oprema, telefonska govorilnica, sanitarna 
enota, objekt za razsvetljavo, drog, grajena oprema v parkih, javnih vrtovih in zelenicah, 
grajeno igralo na otroškem igrišču, grajena oprema trim steze in vadbena oprema, grajeno 
spominsko obeležje, spomenik, kip, križ, kapelica (edikula), grajen gostinski vrt; pomožni 
cestni objekti: objekt za odvodnjavanje ceste, cestni snegolov, objekt javne razsvetljave, 
cestni silos):

 Stavbe do vključno 40 m2:
 nadkrita čakalnica na postajališču kot enostaven objekt, le ob rekonstrukciji državnih ali občinskih 

javnih cest
 Pomožni cestni objekti: vsi razen cestni silos:

 ob rekonstrukciji državnih ali lokalnih cest
 Posebni pogoji:

 glede parcele objekta: /
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 etažnost: vse stavbe so pritlične, enoetažne, strop je hkrati streha objekta. Višina stavbe je maksimalno 
3,5 m.

 velikost, število stavb: /
 umestitev na parceli: pomožni objekti v javni rabi morajo biti grajeni tako, da zagotavljajo nemoteno 

uporabo javne površine v njeni splošni rabi,
 priključevanje na GJI: samostojni priključki na GJI so dovoljeni

 Podporni zid – do 1,5 m (konstrukcija med dvema višinama zemljišča, ki preprečuje premik 
(zdrs) zemljine tudi podporni zid z ograjo (varovalna ograja, sosedska ograja, igriščna 
ograja, protihrupna ograja). Pri računanju višine podpornega zidu z ograjo se upošteva le 
merilo za podporni zid.):

 dopustno le v primeru agrooperacije
 Posebni pogoji:

 glede parcele objekta: /
 etažnost: /
 velikost, število objektov: /
 umestitev na parceli objekta: /
 priključevanje na GJI: /
 drugo: vsaj 50 % površine podpornega zidu mora biti ozelenjenih

 Mala komunalna čistilna naprava – do 200 PE (naprava za čiščenje komunalne odpadne 
vode z zmogljivostjo, manjšo od 200 PE):

 Samo za zakonito zgrajene objekte razpršene gradnje na katerih se izvaja komunalna sanacija, kadar 
gradnja ni možna na območju stavbnih zemljišč.

 Posebni pogoji:
 glede parcele objekta: Vsi navedeni objekti morajo biti locirani na parceli, namenjeni gradnji stavbe, 

ali na eni od parcel, namenjenih gradnji več stavb, če naprava služi več stavbam. Določilo ne velja za 
MČN, ki so del javne gospodarske infrastrukture.

 etažnost: /
 velikost, število objektov: /
 umestitev na parceli objekta: male čistilne naprave morajo biti izvedene podzemno.
 priključevanje na GJI: samostojni priključki na GJI niso dovoljeni, razen za MČN, ki so del javne 

gospodarske infrastrukture. 
 drugo: Lokalne čistilne naprave morajo biti umeščene zunaj naselja ali na njegovem robu. Do čistilne 

naprave je treba zagotoviti dovoz z javne ceste. Čistilna naprava mora biti zavarovana z zaščitno 
ograjo.

 Nepretočna greznica – do 50 PE (vodotesen zbiralnik za komunalno odpadno vodo):
 Samo za zakonito zgrajene objekte razpršene gradnje na katerih se izvaja komunalna sanacija, kadar 

gradnja ni možna na območju stavbnih zemljišč.
 Posebni pogoji:

 glede parcele objekta: Vsi navedeni objekti morajo biti locirani na parceli, namenjeni gradnji stavbe, 
ali na eni od parcel, namenjenih gradnji več stavb, če naprava služi več stavbam. 

 etažnost: /
 velikost, število objektov: /
 umestitev na parceli objekta: Nepretočne greznice morajo biti izvedene podzemno.
 priključevanje na GJI: /

 Rezervoar – do 100 m3 (objekt, povezan s tlemi ali vkopan, s priključki in z inštalacijami):
 samo za zakonito zgrajene objekte razpršene gradnje na katerih se izvaja komunalna sanacija, kadar 

gradnja ni možna na območju stavbnih zemljišč.
 Posebni pogoji:

 glede parcele objekta: Vsi objekti morajo biti locirani na parceli, namenjeni gradnji stavbe, ali na eni 
od parcel, namenjenih gradnji več stavb, če naprava služi več stavbam. To določilo ne velja za 
namenske rabe ZS, ZK, IP, IG, IK, T, E, O, LN.

 etažnost: /
 velikost objektov, število objektov: /
 umestitev na parceli objekta: /
 priključevanje na GJI: /

 Vodnjak, vodomet:
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 samo za zakonito zgrajene objekte razpršene gradnje na katerih se izvaja komunalna sanacija, kadar 
gradnja ni možna na območju stavbnih zemljišč in le ko gre za lasten sistem za oskrbo s pitno vodo 
ter vodnjak za namakanje.

 Posebni pogoji:
 glede parcele objekta: Vsi navedeni objekti morajo biti locirani na parceli, namenjeni gradnji stavbe. 

Določilo ne velja, ko gre za postavitev urbane opreme. Določilo ne velja za objekte, umeščene na rabe 
ZS, ZD. 

 etažnost: /
 velikost objektov, število objektov: /
 umestitev na parceli: Za urbano opremo so dovoljeni le takšni načini gradnje, ki zagotavljajo 

nemoteno uporabo javne površine v njeni splošni rabi.
 priključevanje na GJI: samostojni priključki na GJI so dovoljeni za objekte, ki so urbana oprema

 Priključek na objekte GJI in daljinskega ogrevanja (priključek na cesto, priključek na 
objekte energetske infrastrukture (elektrovod, plinovod, toplovod), priključek na objekte za 
oskrbo s pitno vodo in priključek za odvajanje odpadne vode, priključek na komunikacijska 
omrežja (kabelska, telefonska omrežja):

 priključek na cesto je dopusten le, če gre za dostop do objekta (obstoječi in novi), skladnega s 
prostorskim aktom, če gre za objekt: 

 ki ga je dopustno graditi na kmetijskih zemljiščih, 
 ki je prepoznan kot razpršena gradnja (zemljišče pod stavbo izven območij stavbnih 

zemljišč) ali 
 ki ga je dopustno graditi na površinah razpršene poselitve.

 Posebni pogoji:
 glede parcele objekta: /
 etažnost: /
 velikost objektov, število objektov: /
 umestitev na parceli objekta: /
 priključevanje na GJI: /

 Kolesarska pot, pešpot, gozdna pot, trim steza z orodji za vadbo na prostem in podobne:
 dopustno le ob rekonstrukciji občinskih in državnih cest.

 Posebni pogoji:
 glede parcele objekta: /
 etažnost: /
 velikost objektov, število objektov: /
 umestitev na parceli: so dovoljeni le takšni načini gradnje, ki ne spreminjajo vodne, gozdne ali 

krajinske in reliefne značilnosti območja
 priključevanje na GJI: samostojni priključki na GJI so dovoljeni

 Vodno zajetje in objekti za akumulacijo vode in namakanje (grajeno zajetje na tekoči vodi, 
zajem pitne in tehnološke vode, grajen namakalni sistem s črpališčem, vodni zbiralnik, 
bazen za kopanje, za gašenje požara, grajen ribnik, okrasni bazen):

 Prostornina razlivne vode nad 250 do 2000 m3:
 zajem pitne in tehnološke vode in vodni zbiralnik za potrebe namakanja.

 Prostornina razlivne vode do 250 m3:
 zajem pitne in tehnološke vode in vodni zbiralnik za potrebe namakanja.

 Namakalni sistemi
 Posebni pogoji:

 umestitev na parceli objekta: zadrževani bazeni, ki zadržujejo viške padavinske vode iz javnega 
kanalizacijskega omrežja, morajo biti izvedeni podzemno

 priključevanje na GJI: samostojni priključki na GJI so dovoljeni.

 Objekti za rejo živali:
 Staja do 100 m2:

 le kot lesen enoetažni pritlični objekt na točkovnih temeljih, namenjen zavetju rejnih živali na paši, v 
kolikor znotraj SK, SK/j ali A gradnja ni izvedljiva, je gradnja možna znotraj 20 m pasu od roba EUP, 
v katerih že stojijo stavbe in gospodarska poslopja kmetije in sicer tako, da je zagotovljena 
funkcionalna povezanost s sedežem kmetijskega gospodarstva ter ob pogoju, da je takšen objekt nujno 
potreben za obratovanje kmetije. Objekt ne sme povzročiti fragmentacije kmetijskih zemljišč. 
Pristojni organ, ki izdaja dovoljenje za postavitev takšnega objekta na drugih rabah v neposredni 
bližini obstoječe kmetije, mora pred izdajo dovoljenja preveriti ali je kmetija registrirana v Registru 
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kmetijskih gospodarstev in ali investitor izkazuje letni dohodek v višini 500 EUR iz naslova kmetijske 
dejavnosti na tej kmetiji vendar brez upoštevanih subvencij. Dohodek se izkaže z verodostojnimi 
listinami za preteklo koledarsko leto (klavni zapisnik, odkupni blok, računi ipd..). Obvezna je tudi 
pridobitev predhodnega soglasja občinske kmetijske svetovalne službe.

 Čebelnjak do 20 m2:
 Čebelnjaki zunaj območij kmetij so premični ali kot lesen enoetažni pritlični objekt postavljeni na 

točkovnih temeljih, namenjen gojenju čebel. Postavitev čebelnjaka je možna na podlagi pozitivnega 
mnenja čebelarske službe, iz katerega izhaja, da je zemljišče, na katerem bi stal takšen čebelnjak, v 
skladu s predpisi, ki urejajo čebelarstvo, da je zemljišče vključeno v kataster čebelje paše in čebelarski 
pašni red in da je investitor vpisan v priznano rejsko organizacijo za kranjsko čebelo.

 Posebni pogoji:
 glede parcele objekta: 
 etažnost: objekti za rejo živali so pritlični, enoetažni, strop je hkrati streha objekta,
 velikost, število objektov: višina do vključno 6 m, razen čebelnjakov – višina do vključno 3 m. 
 umestitev na parceli: /
 priključevanje na GJI: samostojni priključki na GJI so dovoljeni 

 Pomožni kmetijsko gozdarski objekt (objekt, namenjen kmetijski predelavi, gozdarskim 
opravilom in vrtnarjenju, ki ni namenjen prebivanju: kozolec, kmečka lopa, pastirski stan, 
grajeni rastlinjak, silos, skedenj, senik, kašča, gnojišče, koruznjak, klet, vinska klet, pokrita 
skladišča za lesna goriva, zbiralnik gnojnice ali gnojevke, napajalno korito, krmišče, hlevski 
izpust, grajeno molzišče, grajena obora, grajena ograja za pašo živine, grajena ograja ter 
opora za trajne nasade, grajena poljska pot, grajena gozdna prometnica):

 Stavbe: površine do vključno 150 m2, višina do vključno 6 m:
 Gradnja na robu stavbnih površin: V kolikor znotraj SK, SK/j ali A gradnja ni izvedljiva, je gradnja 

možna znotraj 20 m pasu od roba EUP, v katerih že stojijo stavbe in gospodarska poslopja kmetije in 
sicer tako, da je zagotovljena funkcionalna povezanost s sedežem kmetijskega gospodarstva ter ob 
pogoju, da je takšen objekt nujno potreben za obratovanje kmetije. Objekt ne sme povzročiti 
fragmentacije kmetijskih zemljišč. Na območju enega kmetijskega gospodarstva se lahko zgradi 
največ po en pomožni kmetijsko-gozdarski objekt iste vrste, kar ne velja za gnojišče, zbiralnih 
gnojnice ali gnojevke, kozolec, rastlinjak in silos. Zgrajeni so lahko kot posamična gradnja ali tako, 
da se stikajo.

 Pristojni organ, ki izdaja dovoljenje za postavitev takšnega objekta na drugih rabah v neposredni 
bližini obstoječe kmetije, mora pred izdajo dovoljenja preveriti ali je kmetija registrirana v Registru 
kmetijskih gospodarstev in ali investitor izkazuje letni dohodek v višini 3000 EUR iz naslova 
kmetijske dejavnosti na tej kmetiji vendar brez upoštevanih subvencij. Dohodek se izkaže z 
verodostojnimi listinami za preteklo koledarsko leto (klavni zapisnik, odkupni blok, računi ipd..). 
Obvezna je tudi pridobitev predhodnega soglasja občinske kmetijske svetovalne službe. Gradnja, 
razen za rastlinjake, ni možna na območju agrooperacij. Na ta način umeščene objekte je potrebno 
predhodno evidentirati pri občinski službi pristojni za prostor.

 Gradnja v odprtem prostoru: samo, kozolec oziroma dvojni kozolec (toplar), rastlinjak, koritasti silosi 
in napajalno korito. Gradnja je možna ob pogoju, da je takšen objekt nujno potreben za obratovanje 
kmetije oziroma obdelave kmetijskega zemljišča. Gradnja ni možna na območju agrooperacij 
(rastlinjaki so dovoljeni). Objekti se lahko umeščajo le ob obstoječih dovozih, poteh in ob vizualni 
barierah (obronki gozda, ob gozdni zaplati, v zaledju nasada ipd.). Na ta način umeščene objekte je 
potrebno predhodno evidentirati pri občinski službi pristojni za prostor.

 Pristojni organ, ki izdaja dovoljenje za postavitev takšnega objektov na odprtem prostoru, mora pred 
izdajo dovoljenja preveriti ali je kmetija registrirana v Registru kmetijskih gospodarstev in ali 
investitor izkazuje letni dohodek v višini 3000 EUR iz naslova kmetijske dejavnosti na tej kmetiji 
vendar brez upoštevanih subvencij. Dohodek se izkaže z verodostojnimi listinami za preteklo 
koledarsko leto (klavni zapisnik, odkupni blok, računi ipd..). Obvezna je tudi pridobitev predhodnega 
soglasja občinske kmetijske svetovalne službe.

 Stolpni silos: višina od 5 do vključno 10 m:
 Gradnja na robu stavbnih površin: V kolikor znotraj SK, SK/j ali A gradnja ni izvedljiva, je gradnja 

možna znotraj 20 m pasu od roba EUP, v katerih že stojijo stavbe in gospodarska poslopja kmetije in 
sicer tako, da je zagotovljena funkcionalna povezanost s sedežem kmetijskega gospodarstva ter ob 
pogoju, da je takšen objekt nujno potreben za obratovanje kmetije. Objekt ne sme povzročiti 
fragmentacije kmetijskih zemljišč. Na območju enega kmetijskega gospodarstva se lahko zgradi 
največ po en pomožni kmetijsko-gozdarski objekt iste vrste, kar ne velja za gnojišče, zbiralnih 
gnojnice ali gnojevke, kozolec, rastlinjak in silos. Zgrajeni so lahko kot posamična gradnja ali tako, 
da se stikajo.

 Pristojni organ, ki izdaja dovoljenje za postavitev takšnega objekta na drugih rabah v neposredni 
bližini obstoječe kmetije, mora pred izdajo dovoljenja preveriti ali je kmetija registrirana v Registru 
kmetijskih gospodarstev in ali investitor izkazuje letni dohodek v višini 3000 EUR iz naslova 
kmetijske dejavnosti na tej kmetiji vendar brez upoštevanih subvencij. Dohodek se izkaže z 
verodostojnimi listinami za preteklo koledarsko leto (klavni zapisnik, odkupni blok, računi ipd..). 
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Obvezna je tudi pridobitev predhodnega soglasja občinske kmetijske svetovalne službe. Gradnja, 
razen za rastlinjake, ni možna na območju agrooperacij. Na ta način umeščene objekte je potrebno 
predhodno evidentirati pri občinski službi pristojni za prostor.

 Gradnja v odprtem prostoru: samo, kozolec oziroma dvojni kozolec (toplar), rastlinjak, koritasti silosi 
in napajalno korito. Gradnja je možna ob pogoju, da je takšen objekt nujno potreben za obratovanje 
kmetije oziroma obdelave kmetijskega zemljišča. Gradnja ni možna na območju agrooperacij 
(rastlinjaki so dovoljeni). Objekti se lahko umeščajo le ob obstoječih dovozih, poteh in ob vizualni 
barierah (obronki gozda, ob gozdni zaplati, v zaledju nasada ipd.). Na ta način umeščene objekte je 
potrebno predhodno evidentirati pri občinski službi pristojni za prostor.

 Pristojni organ, ki izdaja dovoljenje za postavitev takšnega objektov na odprtem prostoru, mora pred 
izdajo dovoljenja preveriti ali je kmetija registrirana v Registru kmetijskih gospodarstev in ali 
investitor izkazuje letni dohodek v višini 3000 EUR iz naslova kmetijske dejavnosti na tej kmetiji 
vendar brez upoštevanih subvencij. Dohodek se izkaže z verodostojnimi listinami za preteklo 
koledarsko leto (klavni zapisnik, odkupni blok, računi ipd..). Obvezna je tudi pridobitev predhodnega 
soglasja občinske kmetijske svetovalne službe.

 Gradbeno inženirski objekti: višina nad 5 do vključno 10 m:
 dopustni vsi objekti razen grajene gozdne prometnice.

 Dvojni kozolci: površina do vključno 150 m2:
 Gradnja na robu stavbnih površin: V kolikor znotraj SK, SK/j ali A gradnja ni izvedljiva, je gradnja 

možna znotraj 20 m pasu od roba EUP, v katerih že stojijo stavbe in gospodarska poslopja kmetije in 
sicer tako, da je zagotovljena funkcionalna povezanost s sedežem kmetijskega gospodarstva ter ob 
pogoju, da je takšen objekt nujno potreben za obratovanje kmetije. Objekt ne sme povzročiti 
fragmentacije kmetijskih zemljišč. Na območju enega kmetijskega gospodarstva se lahko zgradi 
največ po en pomožni kmetijsko-gozdarski objekt iste vrste, kar ne velja za gnojišče, zbiralnih 
gnojnice ali gnojevke, kozolec, rastlinjak in silos. Zgrajeni so lahko kot posamična gradnja ali tako, 
da se stikajo.

 Pristojni organ, ki izdaja dovoljenje za postavitev takšnega objekta na drugih rabah v neposredni 
bližini obstoječe kmetije, mora pred izdajo dovoljenja preveriti ali je kmetija registrirana v Registru 
kmetijskih gospodarstev in ali investitor izkazuje letni dohodek v višini 3000 EUR iz naslova 
kmetijske dejavnosti na tej kmetiji vendar brez upoštevanih subvencij. Dohodek se izkaže z 
verodostojnimi listinami za preteklo koledarsko leto (klavni zapisnik, odkupni blok, računi ipd..). 
Obvezna je tudi pridobitev predhodnega soglasja občinske kmetijske svetovalne službe. Gradnja, 
razen za rastlinjake, ni možna na območju agrooperacij. Na ta način umeščene objekte je potrebno 
predhodno evidentirati pri občinski službi pristojni za prostor.

 Gradnja v odprtem prostoru: samo, kozolec oziroma dvojni kozolec (toplar), rastlinjak, koritasti silosi 
in napajalno korito. Gradnja je možna ob pogoju, da je takšen objekt nujno potreben za obratovanje 
kmetije oziroma obdelave kmetijskega zemljišča. Gradnja ni možna na območju agrooperacij 
(rastlinjaki so dovoljeni). Objekti se lahko umeščajo le ob obstoječih dovozih, poteh in ob vizualni 
barierah (obronki gozda, ob gozdni zaplati, v zaledju nasada ipd.). Na ta način umeščene objekte je 
potrebno predhodno evidentirati pri občinski službi pristojni za prostor.

 Pristojni organ, ki izdaja dovoljenje za postavitev takšnega objektov na odprtem prostoru, mora pred 
izdajo dovoljenja preveriti ali je kmetija registrirana v Registru kmetijskih gospodarstev in ali 
investitor izkazuje letni dohodek v višini 3000 EUR iz naslova kmetijske dejavnosti na tej kmetiji 
vendar brez upoštevanih subvencij. Dohodek se izkaže z verodostojnimi listinami za preteklo 
koledarsko leto (klavni zapisnik, odkupni blok, računi ipd..). Obvezna je tudi pridobitev predhodnega 
soglasja občinske kmetijske svetovalne službe.

 Zbiralnik gnojnice ali gnojevke: do vključno 1000 m3:
 Gradnja na robu stavbnih površin: V kolikor znotraj SK, SK/j ali A gradnja ni izvedljiva, je gradnja 

možna znotraj 20 m pasu od roba EUP, v katerih že stojijo stavbe in gospodarska poslopja kmetije in 
sicer tako, da je zagotovljena funkcionalna povezanost s sedežem kmetijskega gospodarstva ter ob 
pogoju, da je takšen objekt nujno potreben za obratovanje kmetije. Objekt ne sme povzročiti 
fragmentacije kmetijskih zemljišč. Na območju enega kmetijskega gospodarstva se lahko zgradi 
največ po en pomožni kmetijsko-gozdarski objekt iste vrste, kar ne velja za gnojišče, zbiralnih 
gnojnice ali gnojevke, kozolec, rastlinjak in silos. Zgrajeni so lahko kot posamična gradnja ali tako, 
da se stikajo.

 Pristojni organ, ki izdaja dovoljenje za postavitev takšnega objekta na drugih rabah v neposredni 
bližini obstoječe kmetije, mora pred izdajo dovoljenja preveriti ali je kmetija registrirana v Registru 
kmetijskih gospodarstev in ali investitor izkazuje letni dohodek v višini 3000 EUR iz naslova 
kmetijske dejavnosti na tej kmetiji vendar brez upoštevanih subvencij. Dohodek se izkaže z 
verodostojnimi listinami za preteklo koledarsko leto (klavni zapisnik, odkupni blok, računi ipd..). 
Obvezna je tudi pridobitev predhodnega soglasja občinske kmetijske svetovalne službe. Gradnja, 
razen za rastlinjake, ni možna na območju agrooperacij. Na ta način umeščene objekte je potrebno 
predhodno evidentirati pri občinski službi pristojni za prostor.

 Gradnja v odprtem prostoru: samo, kozolec oziroma dvojni kozolec (toplar), rastlinjak, koritasti silosi 
in napajalno korito. Gradnja je možna ob pogoju, da je takšen objekt nujno potreben za obratovanje 
kmetije oziroma obdelave kmetijskega zemljišča. Gradnja ni možna na območju agrooperacij 
(rastlinjaki so dovoljeni). Objekti se lahko umeščajo le ob obstoječih dovozih, poteh in ob vizualni 
barierah (obronki gozda, ob gozdni zaplati, v zaledju nasada ipd.). Na ta način umeščene objekte je 
potrebno predhodno evidentirati pri občinski službi pristojni za prostor.
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 Pristojni organ, ki izdaja dovoljenje za postavitev takšnega objektov na odprtem prostoru, mora pred 
izdajo dovoljenja preveriti ali je kmetija registrirana v Registru kmetijskih gospodarstev in ali 
investitor izkazuje letni dohodek v višini 3000 EUR iz naslova kmetijske dejavnosti na tej kmetiji 
vendar brez upoštevanih subvencij. Dohodek se izkaže z verodostojnimi listinami za preteklo 
koledarsko leto (klavni zapisnik, odkupni blok, računi ipd..). Obvezna je tudi pridobitev predhodnega 
soglasja občinske kmetijske svetovalne službe.

 Stavbe: pritlične, enoetažne, površine do vključno 40 m2:
 Gradnja na robu stavbnih površin: V kolikor znotraj SK, SK/j ali A gradnja ni izvedljiva, je gradnja 

možna znotraj 20 m pasu od roba EUP, v katerih že stojijo stavbe in gospodarska poslopja kmetije in 
sicer tako, da je zagotovljena funkcionalna povezanost s sedežem kmetijskega gospodarstva ter ob 
pogoju, da je takšen objekt nujno potreben za obratovanje kmetije. Objekt ne sme povzročiti 
fragmentacije kmetijskih zemljišč. Na območju enega kmetijskega gospodarstva se lahko zgradi 
največ po en pomožni kmetijsko-gozdarski objekt iste vrste, kar ne velja za gnojišče, zbiralnih 
gnojnice ali gnojevke, kozolec, rastlinjak in silos. Zgrajeni so lahko kot posamična gradnja ali tako, 
da se stikajo.

 Pristojni organ, ki izdaja dovoljenje za postavitev takšnega objekta na drugih rabah v neposredni 
bližini obstoječe kmetije, mora pred izdajo dovoljenja preveriti ali je kmetija registrirana v Registru 
kmetijskih gospodarstev in ali investitor izkazuje letni dohodek v višini 3000 EUR iz naslova 
kmetijske dejavnosti na tej kmetiji vendar brez upoštevanih subvencij. Dohodek se izkaže z 
verodostojnimi listinami za preteklo koledarsko leto (klavni zapisnik, odkupni blok, računi ipd..). 
Obvezna je tudi pridobitev predhodnega soglasja občinske kmetijske svetovalne službe. Gradnja, 
razen za rastlinjake, ni možna na območju agrooperacij. Na ta način umeščene objekte je potrebno 
predhodno evidentirati pri občinski službi pristojni za prostor.

 Gradnja v odprtem prostoru: samo, kozolec oziroma dvojni kozolec (toplar), rastlinjak, koritasti silosi 
in napajalno korito. Gradnja je možna ob pogoju, da je takšen objekt nujno potreben za obratovanje 
kmetije oziroma obdelave kmetijskega zemljišča. Gradnja ni možna na območju agrooperacij 
(rastlinjaki so dovoljeni). Objekti se lahko umeščajo le ob obstoječih dovozih, poteh in ob vizualni 
barierah (obronki gozda, ob gozdni zaplati, v zaledju nasada ipd.). Na ta način umeščene objekte je 
potrebno predhodno evidentirati pri občinski službi pristojni za prostor.

 Pristojni organ, ki izdaja dovoljenje za postavitev takšnega objektov na odprtem prostoru, mora pred 
izdajo dovoljenja preveriti ali je kmetija registrirana v Registru kmetijskih gospodarstev in ali 
investitor izkazuje letni dohodek v višini 3000 EUR iz naslova kmetijske dejavnosti na tej kmetiji 
vendar brez upoštevanih subvencij. Dohodek se izkaže z verodostojnimi listinami za preteklo 
koledarsko leto (klavni zapisnik, odkupni blok, računi ipd..). Obvezna je tudi pridobitev predhodnega 
soglasja občinske kmetijske svetovalne službe.

 Stolpni silos: višina od vključno 5 m:
 Gradnja na robu stavbnih površin: V kolikor znotraj SK, SK/j ali A gradnja ni izvedljiva, je gradnja 

možna znotraj 20 m pasu od roba EUP, v katerih že stojijo stavbe in gospodarska poslopja kmetije in 
sicer tako, da je zagotovljena funkcionalna povezanost s sedežem kmetijskega gospodarstva ter ob 
pogoju, da je takšen objekt nujno potreben za obratovanje kmetije. Objekt ne sme povzročiti 
fragmentacije kmetijskih zemljišč. Na območju enega kmetijskega gospodarstva se lahko zgradi 
največ po en pomožni kmetijsko-gozdarski objekt iste vrste, kar ne velja za gnojišče, zbiralnih 
gnojnice ali gnojevke, kozolec, rastlinjak in silos. Zgrajeni so lahko kot posamična gradnja ali tako, 
da se stikajo.

 Pristojni organ, ki izdaja dovoljenje za postavitev takšnega objekta na drugih rabah v neposredni 
bližini obstoječe kmetije, mora pred izdajo dovoljenja preveriti ali je kmetija registrirana v Registru 
kmetijskih gospodarstev in ali investitor izkazuje letni dohodek v višini 3000 EUR iz naslova 
kmetijske dejavnosti na tej kmetiji vendar brez upoštevanih subvencij. Dohodek se izkaže z 
verodostojnimi listinami za preteklo koledarsko leto (klavni zapisnik, odkupni blok, računi ipd..). 
Obvezna je tudi pridobitev predhodnega soglasja občinske kmetijske svetovalne službe. Gradnja, 
razen za rastlinjake, ni možna na območju agrooperacij. Na ta način umeščene objekte je potrebno 
predhodno evidentirati pri občinski službi pristojni za prostor.

 Gradnja v odprtem prostoru: samo, kozolec oziroma dvojni kozolec (toplar), rastlinjak, koritasti silosi 
in napajalno korito. Gradnja je možna ob pogoju, da je takšen objekt nujno potreben za obratovanje 
kmetije oziroma obdelave kmetijskega zemljišča. Gradnja ni možna na območju agrooperacij 
(rastlinjaki so dovoljeni). Objekti se lahko umeščajo le ob obstoječih dovozih, poteh in ob vizualni 
barierah (obronki gozda, ob gozdni zaplati, v zaledju nasada ipd.). Na ta način umeščene objekte je 
potrebno predhodno evidentirati pri občinski službi pristojni za prostor.

 Pristojni organ, ki izdaja dovoljenje za postavitev takšnega objektov na odprtem prostoru, mora pred 
izdajo dovoljenja preveriti ali je kmetija registrirana v Registru kmetijskih gospodarstev in ali 
investitor izkazuje letni dohodek v višini 3000 EUR iz naslova kmetijske dejavnosti na tej kmetiji 
vendar brez upoštevanih subvencij. Dohodek se izkaže z verodostojnimi listinami za preteklo 
koledarsko leto (klavni zapisnik, odkupni blok, računi ipd..). Obvezna je tudi pridobitev predhodnega 
soglasja občinske kmetijske svetovalne službe.

 Gradbeno inženirski objekti: višina do vključno 5 m:
 dopustni vsi objekti razen grajene gozdne prometnice.

 Dvojni kozolci: površina do vključno 40 m2:
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 Pomožni kmetijsko gozdarski objekt, ki je namenjen za nemoteno funkcioniranje kmetije registrirane 
v Registru kmetijskih gospodarstev.

 Posebni pogoji:
 glede parcele objekta: 
 višina: /
 velikost, število objektov: do izkoristka faktorja oziroma skladno s pogoji po namenskih rabah,
 umestitev na parceli objekta: /
 priključevanje na GJI: samostojni priključki na GJI niso dovoljeni, razen priključkov cest. Objekti, 

grajeni v odprtem prostoru (na K, G,..) ne smejo biti priključeni na GJI (razen priključkov cest), razen 
rastlinjaki, ki so lahko priključeni na vodovodno in elektro omrežje, tudi samostojno. 

 Pomožni komunalni objekti (pomožni vodovodni in kanalizacijski objekt – revizijski in 
drugi jašek, hidrant, črpališče, grajeni oljni lovilnik in lovilnik maščob, ponikovalnica, 
prečrpovalna postaja ter merilna in regulacijska postaje, ekološki otok):

 posebni pogoji:
 glede parcele objekta: /
 etažnost: /
 velikost, število objektov: /
 umestitev na parceli objekta: lokacija se določi skupaj z občinsko strokovno službo pristojno za 

prostor, 
 priključevanje na GJI: /

 Pomožni objekti namenjeni obrambi in varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami ter 
pomožni objekt za spremljanje stanja okolja:

 Stavbe: površina do vključno 40 m2:
 samo objekti za spremljanje stanja okolja in naravnih pojavov, lokacija se določi skupaj z občinsko 

strokovno službo pristojno za prostor
 Gradbeno inženirski objekti: vsi

 samo objekti za spremljanje stanja okolja in naravnih pojavov, lokacija se določi skupaj z občinsko 
strokovno službo pristojno za prostor

 Posebni pogoji:
 glede parcele objekta: /
 etažnost: /
 velikost, število objektov: na rabah ZS, ZP ZD, ZK, ZV dovoljen en objekt na EUP
 umestitev na parceli objekta: /
 priključevanje na GJI: samostojni priključki na GJI so dovoljeni

 Proizvod – prefabrikat:
 samo rastlinjak na namenski rabi K in krmišče, posebni pogoji, pogoji po tipih stavb in pogoji po NRP 

enaki pogojem za pomožne kmetijsko gozdarske objekte.
 Posebni pogoji:

 glede parcele objekta: /
 etažnost: enoetažni, pritlični 
 velikost, število objektov: na rabah, ki nimajo faktorjev za stopnjo izkoriščenosti parcele, se lahko na 

en EUP postavi 200 m2, če ni drugače določeno. Največja dovoljena višina balonov je 11 m.
 umestitev na parceli objekta: /
 priključevanje na GJI: samostojni priključki na GJI so dovoljeni, razen za izjeme, ki jih določajo 

določila za male stavbe in pomožne kmetijsko gozdarske objekte

 Bazne postaje in drugi telekomunikacijski objekti:
 Bazne postaje: namenjene javnim telekomunikacijskim storitvam, ki so sestavljene 

iz antenskega droga, antenskega nosilca z antenami in telekomunikacijske opreme 
oziroma naprav v primernem prostoru ali zabojniku, če so izpolnjeni naslednji 
pogoji:

 antenski drog je lahko visok največ 10 m nad površino strehe;
 pri antenskih nosilcih na antenskem drogu, postavljenem na stavbo, mora biti spodnji rob najnižje 

antene najmanj 1,5 m od strešine, pri antenskih nosilcih, ki so pritrjeni na steber, mora biti spodnji 
rob najnižje antene najmanj 5 m od terena in najmanj 1,5 m od strešine, če je steber postavljen na 
objekt, pri antenskih nosilcih, ki so pritrjeni na vertikalno površino stavbe, pa sme biti največja dolžina 
antene 1,5 m;
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 prostor s telekomunikacijsko opremo je lahko samo v nestanovanjski stavbi, in sicer v tistem njenem 
delu, ki ni namenjen javni rabi oziroma v katerem se ne zadržujejo ljudje; če pa je to zabojnik, je 
lahko postavljen ob drogovih, stebrih oziroma stolpih, njegova bruto površina pa je lahko do 30 m²;

 pred posegom je treba izvesti meritve in strokovno oceno na podlagi obstoječega in načrtovanega 
stanja na podlagi katere se le ti locirajo v prostor

 Objekt za telekomunikacijsko opremo: tlorisne površine do 30 m2, za nameščanje 
radijskih postaj za radioamaterje s pripadajočimi antenami do višine 10 m.

 Telekomunikacijske antene in oddajniki: katerih uporabni signal ne pokriva več 
kakor 100-metrski pas okoli oddajne točke.

 Posebni pogoji:
 glede parcele objekta: /
 etažnost: /
 velikost, število objektov: /
 umestitev na parceli objekta: /
 priključevanje na GJI: samostojni priključki na GJI so dovoljeni.

 Začasni objekti:
 Cirkus: to je prireditveni prostor v montažnem šotoru (arena s tribunami za gledalce) 

in ograjeno zunanjo površino, namenjeno potujočemu zabavišču, če so šotor in drugi 
objekti montažni

 Posebni pogoji:
 glede parcele objekta: /
 etažnost: /
 velikost, število objektov: /
 umestitev na parceli objekta: lokacija se določi skupaj z občinsko strokovno službo pristojno za 

prostor, 
 priključevanje na GJI: samostojni priključki na GJI niso dovoljeni. 

Dopustni nezahtevni in enostavni objekti na območju namenske rabe VC:

 Pomol – do 20 m2 (grajen, namenjen privezu posameznega plovila ali ribolovu: pomol na 
tekočih in stoječih celinskih vodah, s privezi):

 posebni pogoji:
 glede parcele objekta: /
 etažnost: /
 velikost: pomoli, ki so javna površina, do 20 m2, ostali do 10 m2

 umestitev na parceli objekta: /
 priključevanje na GJI: /

 Vodno zajetje in objekti za akumulacijo vode in namakanje (grajeno zajetje na tekoči vodi, 
zajem pitne in tehnološke vode, grajen namakalni sistem s črpališčem, vodni zbiralnik, 
bazen za kopanje, za gašenje požara, grajen ribnik, okrasni bazen):

 Prostornina razlivne vode nad 250 do 2000 m3

 Prostornina razlivne vode do 250 m3

 Namakalni sistemi
 Posebni pogoji:

 glede parcele objekta: Bazen in drugi objekti za lastne potrebe, morajo biti locirani na parceli, 
namenjeni gradnji stavbe, ali na eni od parcel, namenjenih gradnji več stavb, če naprava služi več 
stavbam.

 etažnost: /
 velikost, število objektov: Površina bazena se upošteva pri izračunu stopnje izkoriščenosti parcele.
 umestitev na parceli objekta: zadrževani bazeni, ki zadržujejo viške padavinske vode iz javnega 

kanalizacijskega omrežja, morajo biti izvedeni podzemno
 priključevanje na GJI: samostojni priključki na GJI so dovoljeni.

 Pomožni komunalni objekti (pomožni vodovodni in kanalizacijski objekt – revizijski in 
drugi jašek, hidrant, črpališče, grajeni oljni lovilnik in lovilnik maščob, ponikovalnica, 
prečrpovalna postaja ter merilna in regulacijska postaje, ekološki otok):

 posebni pogoji:
 glede parcele objekta: /
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 etažnost: /
 velikost, število objektov: /
 umestitev na parceli objekta: lokacija se določi skupaj z občinsko strokovno službo pristojno za 

prostor, 
 priključevanje na GJI: /

 Pomožni objekti namenjeni obrambi in varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami ter 
pomožni objekt za spremljanje stanja okolja:

 Stavbe: površina do vključno 40 m2:
 samo objekti za spremljanje stanja okolja in naravnih pojavov, lokacija se določi skupaj z občinsko 

strokovno službo pristojno za prostor
 Gradbeno inženirski objekti: vsi

 samo objekti za spremljanje stanja okolja in naravnih pojavov, lokacija se določi skupaj z občinsko 
strokovno službo pristojno za prostor

 Posebni pogoji:
 glede parcele objekta: /
 etažnost: /
 velikost, število objektov: na rabah ZS, ZP ZD, ZK, ZV dovoljen en objekt na EUP
 umestitev na parceli objekta: /
 priključevanje na GJI: samostojni priključki na GJI so dovoljeni 

65. člen
(objekti in naprave za oglaševanje)

(1) Objekti za oglaševanje se postavljajo v skladu z občinskim odlokom o oglaševanju. 
(2) Plakatne stebre iz prvega odstavka tega člena je dopustno postavljati na javnih površinah. 
(3) Objekti za oglaševanje se lahko, ne glede na določbe prvega in drugega odstavka tega člena, 
začasno postavljajo na površinah: 

1. na gradbenih ograjah objektov, za katere je že izdano gradbeno dovoljenje, 
2. na površinah, ki niso varovane s posebnimi predpisi, če gre za začasno postavitev, 

namenjeno oglaševanju v času prireditev in volilne kampanje. 
(4) Oglaševanje za lastne potrebe je dopustno na stavbah v vseh enotah urejanja prostora in na 
parcelah objektov, v katerih se opravlja dejavnost. Na teh objektih in površinah je dopustno 
oglaševati z: 

1. napisom firme, 
2. znakom firme, 
3. nalepkami, 
4. zastavami in 
5. simboli firme, izdelka, storitve in podobno. 

(5) Na zemljiščih in objektih, ki so varovana s predpisi s področja varstva kulturne dediščine in 
ohranjanja narave je potrebno za oglaševanje za lastne potrebe pridobiti soglasje organov, 
pristojnih za varstvo kulturne dediščine in ohranjanje narave.

 

MERILA IN POGOJI ZA GRADITEV OBJEKTOV IN IZVEDBO DRUGIH DEL

Funkcionalna in oblikovna merila in pogoji:
-  tipologija zazidave:

površine razpršene poselitve »A«
območje gozdnih zemljišč »G« - razpršena gradnja
območje drugih kmetijskih zemljišč »K2« - razpršena gradnja
površinske celinske vode »VC« 

  
-  velikost in zmogljivost objekta: 

59. člen
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(določanje velikosti objektov)
(1) Merila za določanje velikosti objektov so opredeljena s: 

- faktorjem izrabe parcele objekta (FI), 
- faktorjem zazidanosti parcele objekta (FZ), 
- faktorjem gradbene prostornine na parcelo objekta (FP), 
- faktorjem zelenih površin (FZP) na parceli objekta, 
- višino objektov. 

(2) Kadar za gradnjo objektov višina s tem odlokom ni natančno določena, velja: 
- višina novega objekta ne sme presegati najvišjega objekta enake namembnosti na območju 

EUP v oddaljenosti do 50 m od parcele objekta, namenjene gradnji načrtovanega objekta; 
višina objektov v uličnem nizu enote urejanja prostora se lahko poveča do višine kapi 
sosednje višje stavbe. 

(3) Kadar je obstoječa zazidanost (FZ) ali izraba parcele objekta (FI) večja od dovoljene 
zazidanosti ali izrabe parcele, določene s tem odlokom, so na obstoječih objektih dopustne le 
rekonstrukcije brez povečanja površine objektov, vzdrževanje objektov in odstranitev objektov ter 
spremembe namembnosti objektov, ki ne zahtevajo novih parkirnih mest. Dopustna je tudi gradnja 
garažnih objektov pod nivojem terena.
(4) FI in FP ne zajemata površin pod terenom. 
(5) Površine kot so ozelenjena parkirišča pri izračunu FZP niso del zelenih površin.
 

-  oblikovanje zunanje podobe objekta:
60. člen

(oblikovanje objektov)
(1) Vsi novi objekti in prostorske ureditve se morajo prilagoditi tradicionalnim oziroma sodobnim 
kvalitetnim obstoječim objektom v enoti urejanja prostora po stavbnih volumnih, višini in 
regulacijskih črtah, naklonu streh in smereh slemen, barvi in teksturi streh in fasad, načinu ureditve 
odprtega prostora, ograje, oporni zidovi, urbani opremi in drugih oblikovnih značilnostih prostora. 
(2) Vsi objekti na posamezni parceli objekta morajo biti medsebojno oblikovno usklajeni. 
(3) Pri dozidavi in nadzidavi obstoječih objektov je potrebno zagotoviti oblikovno skladnost 
dozidanega ali nadzidanega objekta z obstoječim legalno zgrajenim objektom. 
(4) V naseljih Litija, Kresnice in Gabrovka je dovoljeno sodobno oblikovanje streh (enokapnice, 
ravne strehe …) ob pogojih oblikovanja za posamezne enote urejanja prostora. 
(5) Barve kritin (izjeme so ravne strehe) morajo biti temne (sive do grafitno sive, rjave ali opečne 
barve). Strehe dozidanega objekta morajo biti oblikovno skladne z obstoječim objektom. Osvetlitev 
podstrešnih prostorov je dovoljena s terasami, frčadami in drugimi oblikami odpiranja strešin, ki 
ne smejo biti višje od slemena osnovne strehe in naj bodo na posamezni strehi poenoteno 
oblikovane. 
(6) Frčade so dovoljene ter so osno razporejene na odprtine na fasadi. Čopi na frčadah so dovoljeni 
v primeru čopov na strehi. 
(7) Sončni zbiralniki oziroma sončne elektrarne ne smejo presegati slemena streh in morajo biti 
postavljeni poravnano s strešino, razen pri ravnih strehah, kjer ne smejo presegati strešnega venca. 
(8) Smer slemena stavb naj bo praviloma vzporedno s plastnicami nagnjenega terena, razen kadar 
je prevladujoč vzorec (več kot 50% objektov v enoti urejanja prostora) smeri slemen prečno na 
plastnice. 
(9) Ravne strehe so dovoljene tudi v drugih naseljih za objekte, ki niso namenjeni bivanju ter se 
uporabijo tradicionalni volumni do višine P+1. 
(10) Pri oblikovanju fasad je glede oblikovanja arhitekturnih elementov na fasadi kot so členitev, 
barve in materiali fasad, okna, slopi oz. stebri, nadstreški, balkoni, ograje, ipd., potrebno upoštevati 
prevladujoče okoliške objekte v prostorski enoti. Na fasadah se dovoli uporaba svetlih barv ter 
barve v spektru različnih zemeljskih barv. Dopustni so fasadni poudarki v močnejših barvnih tonih 
do 25% fasadne površine. Prepovedana je uporaba barv, ki se v prostoru izrazito moteče in 
neavtohtone (npr. citronsko rumena, vijolična, živo oz. travniško zelena, živo, temno oz. turkizno 
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modra). Barva fasad, cokla, stavbnega pohištva in strehe morajo biti medsebojno usklajene. 
Poslikave fasad niso dopustne, izjeme so sakralni objekti, gasilski domovi, objekti za kulturne 
dejavnosti in drugi objekti simbolnih pomenov.
(11) Objekte javnega značaja je možno oblikovati v kontrastu z okoljem in sicer zaradi estetskih in 
simbolnih razlogov, kadar ima različnost oziroma nasprotnost oblike za cilj vzpostaviti novo 
kvalitetno prostorsko dominanto ali doseči večjo razpoznavnost območja, zlasti z novogradnjami 
v središčih posameznih naselij, na prometnih vozliščih, na zaključkih stavbnega niza ali v 
oblikovno neenotnih oziroma degradiranih območjih. 
(12) Na celotnem območju občine so prepovedane v celoti betonske oziroma zidane ograje. Izjema 
so masivne ograje okoli pokopališč in objektov kulturne dediščine, če gre za njihovo značilnost.
(13) Za večstanovanjske objekte je treba izdelati projekt za poenoteno zasteklitev balkonov, 
poenoteno menjavo balkonskih ograj in zunanjega stavbnega pohištva, nadstreškov ter postavitev 
klimatskih naprav. Projekt potrdi 75% vseh lastnikov.

Merila in pogoji za oblikovanje, ki veljajo na območju z namensko rabo A:
Na parceli stavbe je dovoljeno zgraditi le eno stanovanjsko stavbo ter več gospodarskih 
objektov, pomožnih kmetijsko gozdarskih objektov ter objektov za lastne potrebe, vendar 
slednje le tako, da oblikujejo notranje dvorišče.
Pri prenovi in notranjem razvoju podeželskih naselij naj se ohranja in poudarja kulturne in krajinske 
kvalitete, zlasti v navezavi s kmetijskimi dejavnostmi na robovih naselij, s čimer se ohranja ruralni 
značaj naselij.
- Maksimalni gabariti:

Višinski gabarit:
- Višina slemena ne sme presegati višin slemen sosednjih objektov enake namembnosti v 

oddaljenosti 50m od roba objekta v enoti urejanja prostora;
- Kota pritličja je na ravnem ali rahlo nagnjenem terenu (do 10%) največ 30 cm nad koto 

urejenega terena ob objektu, oziroma kot jo določi morebitna hidrološko hidravlična 
študija, če je le ta potrebna;

- Gradnja podzemnih kletnih etaž v stavbah je dovoljena povsod kjer in v kakršnem obsegu 
to dopuščajo geomehanske razmere, potek komunalnih vodov, zaščita podtalnice in 
stabilnost objektov;

Razmerja gabaritov:
- Podolgovat tloris min 1:1.2; Tlorisna oblika objekta je lahko v obliki črk »I, L, U,T« 

oziroma lomljen tloris.

- Fasade:
- Elementi na fasadah  morajo biti osno simetrično razporejeni; oblikovanje in horizontalna 

ter vertikalna členitev fasad, strukturiranje in postavitev fasadnih odprtin in oblikovanje 
drugih fasadnih elementov naj bo usklajeno s tradicionalnimi objekti  oziroma z kvalitetno 
oblikovanimi objekti v oddaljenosti 50 m;

- Pri dozidavah in nadzidavah ter rekonstrukcijah  je treba upoštevati vse izvedbene pogoje, 
ki veljajo za novogradnjo; 

- fasade so lahko horizontalno in vertikalno členjene, odprtine so lahko pokončne in 
horizontalne oblike, razen pri podrobnejši namenski rabi SKj kjer so odprtine lahko samo 
pokončne oblike;

- fasade so lahko tudi lesene in obložene s kamnom; pri lesenih fasadah naj se uporabi rezan 
les;

- Strehe:
- zahtevni in manj zahtevni objekt mora biti prekrit s simetrično dvokapnico z naklonom v 

smeri daljše stranice, pri čemer naklon znaša od 35° do 45 . To določilo ne velja na 
območjih naselbinske dediščine. Na teh območjih je za drugačno oblikovanje streh 
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potrebno pridobiti kulturnovarstveno soglasje; 
- smer slemena mora biti vzporedna z daljšo stranico;
- večkapne strehe so dovoljene v primeru, kadar je smiselno optično zmanjšanje volumna 

stavbe, kadar to zahteva lokacija; 
- dovoljeni so čopi, kjer so avtohtoni oz. prevladujoči; 
- za objekte, ki niso namenjeni bivanju (garaže) so na celotnem območju občine dovoljene 

ravne strehe;

Merila in pogoji za oblikovanje, ki veljajo na območju z namensko rabo G:
- Pri oblikovanju objektov in njihovemu umeščanju v prostor se ohranja značilen stik 

naselij in odprte krajine ter kakovostnih grajenih struktur. 
- Ohranjajo se tudi vidno privlačni deli krajine, vedute oziroma kvalitetni pogledi.

Merila in pogoji za oblikovanje, ki veljajo na območju z namensko rabo K2:
Ureditve, objekti, naprave, ograje morajo biti po celotnem kompleksu kmetijskih zemljišč 
oblikovno poenoteni ter smiselno usklajeni z zunanjimi ureditvami stičnih območij.

Merila in pogoji za oblikovanje, ki veljajo na območju z namensko rabo VC:
- Pri oblikovanju objektov in njihovemu pogoji za umeščanju v prostor se ohranja 

značilen stik oblikovanje |naselij in odprte krajine ter kakovostnih grajenih struktur.
- Ohranjajo se tudi vidno privlačni deli krajine, vedute oziroma kvalitetni pogledi.

 

-  lega objekta na zemljišču:
57. člen

(regulacijske črte)
(1) Pri umeščanju objektov v prostor je potrebno upoštevati regulacijske črte, prikazane na 
grafičnih prilogah podrobnih prostorskih izvedbenih pogojev. 
(2) Če na karti »Enote urejanja prostora, prostorski izvedbeni pogoji - regulacijski elementi in javne 
površine« regulacijska črta ni prikazana, je potrebno pri umeščanju novih objektov upoštevati 
regulacijska črto, ki jo tvorijo sosednji že zgrajeni objekti. 
(3) Če regulacijska črta v prostoru ne obstaja, je regulacijska meja določena z regulacijskimi 
linijami cest in komunalnih vodov.

58. člen
(odmiki objektov od sosednjih zemljišč in objektov)

(1) Novi objekti (nad in pod terenom) morajo biti, merjeno od najbolj izpostavljenega dela objekta, 
oddaljene od meje sosednjih parcel najmanj 4 m, nezahtevni in enostavni objekti pa najmanj 1,5 
m, če ni z regulacijskimi črtami, ki jih določa ta odlok določeno drugače. 
(2) Če so odmiki stavb od meja sosednjih parcel manjši od zgoraj določenih, je potrebno v projektu 
za pridobitev gradbenega dovoljenja izdelati podrobno utemeljitev posega, ki bo dokazala, da 
zmanjšani odmik ne poslabšuje prostorske zasnove obstoječih objektov. 
(3) Na parcelni meji je mogoče graditi, ko gre za strnjeno gradnjo, zlasti na območjih naselij ter na 
meji odprtega javnega prostora, če ni prizadeta javna korist. 
(4) Razmiki med stavbami morajo biti najmanj tolikšni, da so zagotovljeni svetlobno-tehnični, 
požarnovarnostni, sanitarni in drugi pogoji in da je možno vzdrževanje in raba objektov v okviru 
parcele objekta.
(5) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka mora biti razmik med zunanjim robom fasade 
stanovanjskih stavb najmanj enak višini kapi načrtovanega objekta. 
(6) Minimalen odmik načrtovanega objektov od javne ceste je določen z regulacijskimi črtami 
glede na kategorijo javne ceste in v skladu s cestnoprometnimi predpisi. Odstopanje je možno v 
soglasju z upravljavci cest oziroma kadar morajo stavbe slediti obstoječi razpoznavni gradbeni 
liniji naselja ali dela naselja oziroma v naseljih, za katera veljajo pogoji varstva kulturne dediščine. 
(7) Ograje se praviloma postavijo na mejo zemljiških parcel. 
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(8) Medposestne ograje se lahko gradijo do meje zemljiške parcele, na kateri se gradi, vendar tako, 
da se z gradnjo in vzdrževanjem ne posega na sosednje zemljišče. Medposestne ograje se lahko 
postavijo na mejo, vendar le, če se lastniki zemljišč, ki jih razmejuje, o tem pisno sporazumejo. 
(9) Gospodarska javna infrastruktura se lahko gradi do meje zemljiške parcele, na kateri se gradi, 
vendar tako, da se z gradnjo in vzdrževanjem ne posega na sosednje zemljišče.
(10) Manjši odmiki od zgoraj navedenih odmikov so dovoljeni ob soglasju lastnika sosednjega 
zemljišča. 
(11) Za postavitev ograj ob javnih cestah je potrebno pridobiti soglasje upravljavcev, ki določijo 
ustrezne odmike in višine, da le-te ne ovirajo polja preglednosti in vzdrževanja cest ter predvidenih 
ureditev.
(12) Med javno površino (cesto) in uvozom na parkirišče ali v garažo oziroma med javno površino 
in ograjo ali zapornico, ki zapira vozilom pot do parkirnih (garažnih) mest, je potrebno zagotoviti 
najmanj 5 m prostora, na katerem se lahko vozilo ustavi, dokler ni omogočen dostop do parkirišča 
ali garaže oziroma izvoz iz nje.
(13) Ne  glede na določbe predhodnih odstavkov tega člena se lahko gradi do parcelne meje, ko 
gre za strnjeno gradnjo, zlasti na območjih obstoječega strnjenega mestnega in vaškega jedra, 
obstoječih uličnih nizov in pri atrijskih hišah. Na območjih strnjene gradnje je dovoljena gradnja 
novega objekta na mestu in v gabaritih prejšnjega legalno zgrajenega objekta (nadomestna 
gradnja). V primeru, ko lastnika sosednjih zemljišč o gradnji do parcelne meje ne soglašata, je 
lahko najbolj izpostavljeni del objekta, nad in pod terenom, postavljen največ do meje zemljiške 
parcele na kateri se gradi, vendar tako, da se z gradnjo ne posega na sosednje zemljišče.
(14) Pri novogradnjah manj zahtevnih in zahtevnih objektov je potrebno zagotoviti zadosten 
varnostni odmik od gozdnega roba, praviloma v širini 25,00 m oziroma najmanj ene sestojne višine 
odraslega gozda.  Za vse gradnje v 25,00 m širokem pasu, ki meji na zemljišča, kjer je določena 
podrobna namenska raba gozd (G), je potrebno pridobiti soglasje pristojne službe s področja 
gozdarstva.
 

-  ureditev okolice objekta:
61. člen

(velikost, urejanje in oblikovanje zelenih površin)
(1) Znotraj urbanih naselij je treba zagotoviti ustrezno površino zelenih (FZP) in drugih javnih 
odprtih površin (FJP). Za vsako novo stanovanje v večstanovanjski stavbi ter za vsako posteljo v 
objektih s posebnim namenom je potrebno na parcelah, namenjenih za gradnjo objekta, zagotoviti 
zelene površine, zahtevane po posameznih podrobnih namenskih rabah. 
(2) Najmanjša velikost otroškega igrišča je 50 m2, najmanjša velikost igrišča za igro večjih otrok 
in mladostnikov je 500 m2. Igrišča za igro otrok morajo biti umaknjena od prometnic. 
(3) Če zaradi dopustne zazidanosti (FZ) na stavbni parceli ni možno posaditi s tem načrtom 
določenega števila dreves, je treba manjkajoče število dreves posaditi na javnih površinah, ki jih v 
ta namen določi občina.
(4) Zasaditev površin je potrebno izvajati s funkcionalnimi drevesi. Izbor rastlin mora upoštevati 
rastiščne razmere in varnostno zdravstvene zahteve. 
(5) Obstoječe drevorede je potrebno ohranjati. Če to zaradi tehničnih ali varnostnih zahtev ni 
možno, jih je potrebno nadomestiti oziroma sanirati. 
(6) Obrežne drevnine ni dovoljeno odstranjevati. Če je odstranitev zaradi tehničnih ali varnostnih 
zahtev nujna, jih je potrebno nadomestiti oziroma sanirati. 
(7) Na vseh območjih naselja se ohranja čim več obstoječe vegetacije, pri novih zasaditvah pa se 
uporabljajo predvsem avtohtone drevesne in grmovne vrste listavcev. Nove zasaditve ne smejo 
ovirati prometne varnosti oziroma preglednosti. 
(8) Višinske razlike na zemljišču je potrebno premostiti s travnatimi brežinami. Izjemoma se 
višinske razlike lahko premostijo z opornimi zidovi do višine 1,5 m. Gradnja opornega zidu višjega 
od 1,5 m je dopustna, kadar obstaja nevarnost rušenja terena. Če je zaradi terenskih razmer višina 
opornega zidu večja od 2 m, se praviloma izvede v kaskadah. Oporni zid mora biti obdelan z 
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naravnimi materiali in intenzivno ozelenjen. 
(9) Pri urejanju okolice objektov in javnih površin mora izvajalec gradbenih del med gradnjo 
objekta zavarovati vegetacijo pred poškodbami, po končani gradnji pa sanirati poškodbe, odstraniti 
začasne objekte in naprave in odvečni gradbeni material ter urediti okolico. 
(10) Izbor rastlin za zasaditve na površinah v urbanih okoljih mora upoštevati rastiščne razmere in 
varnostno zdravstvene zahteve, zato je priporočena uporaba vrst, ki dobro prenašajo klimo, zmrzal 
in sušo ter sol. Minimalni pogoji so: 

1. na javnih površinah, zlasti v parkih in na otroških igriščih ter v okolici javnih objektov ni 
dopustna uporaba strupenih in visoko alergenih rastlin; 

2. pri drevesnih vrstah je prepovedana uporaba krhkih, lomljivih vrst in vrst, ki so poudarjeno 
občutljive za rastlinske bolezni ali škodljivce; 

3. na ekološko pomembnih območjih in v območjih naravnih vrednot je dopustna le avtohtona 
vegetacija.

Faktor zelenih površin na območju z namensko rabo A:
- FZP: 0.15

 

-  stopnja izkoriščenosti zemljišča:
Maksimalna dopustna izraba na območju z namensko rabo A:

- FZ: 0.40
- K+P+M ali K+P+1N+M

 
  
-  velikost in oblika gradbene parcele:

66. člen
(velikost in oblika parcele objekta)

(1) Pri določitvi parcel objektov je potrebno upoštevati: 
1. namembnost in velikost objekta na parceli s potrebnimi površinami za njegovo uporabo in 

vzdrževanje (vrsta objekta in načrtovana dejavnost, dostop do javne ceste, parkirna mesta, 
utrjene površine in funkcionalno zelenje); 

2. prostorske izvedbene pogoje glede lege, velikosti objektov ali prostorskih ureditev in glede 
oblikovanja objektov; 

3. prostorske izvedbene pogoje glede priključevanja objektov na gospodarsko javno 
infrastrukturo in grajeno javno dobro; 

4. položaj, namembnost in velikost novih parcel objektov v odnosu do obstoječih parcel; 
5. namembnost in velikost javnih površin, prometnih površin in komunalnih koridorjev ter 

njihove vzdrževanje;
6. zdravstveno tehnične zahteve (odmik od sosednjega objekta, vpliv bližnje okolice, 

osončenje, prevetritev, intervencijske poti);
7. požarno tehnične predpise. 

(2) Parcela objekta mora biti v celoti vključena v območje stavbnih zemljišč. V primeru, ko parcela 
objekta leži v dveh enotah urejanja prostora, potem veljajo za gradnjo objekta na takšni parceli 
določila za tisto enoto urejanja, v kateri leži večji del parcele objekta. 
(3) V primeru, da velikost parcele objekta ni posebej določena v posebnih določbah, velja: 

3. najmanjša velikost parcele objekta v območju A znaša 600 m2; 
Dopustno odstopanje od zgoraj navedenih minimalnih velikosti parcel je do -5%. 

6. znotraj enote odprtega prostora KE6 je minimalna velikost parcele za zidanico 250 m2. 
Dopustno odstopanje od zgoraj navedenih minimalnih velikosti parcel je do -5%. 

(4) Delitev zemljiških parcel, ki predstavljajo parcele obstoječih objektov je dovoljena le v primeru, 
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če nova zemljiška parcela, na kateri stoji obstoječi objekt, ustreza pogojem za velikost in 
oblikovanje parcele objekta v skladu z določili tega odloka. 
(5) Delitev zemljiških parcel stavbnih zemljišč je dopustna, kadar se lahko s parcelacijo oblikuje 
več zemljiških parcel, ki ustrezajo pogojem za velikost in oblikovanje novih parcel objektov v 
skladu z določili tega odloka. Pri določanju parcele objekta ni dopustno deliti nezazidanih stavbnih 
zemljišč, ki po merilih tega odloka ne ustrezajo kriterijem samostojne parcele objekta. 
(6) Zgoraj navedena določila za delitev parcele ne veljajo za delitev parcel za potrebe gradnje javne 
infrastrukture v skladu z zahtevami izgradnje javnega infrastrukturnega objekta. 
(7) Za obstoječe večstanovanjske objekte, katerim gradbena parcela ni bila določena, razpoložljivo 
zemljišče, ki predstavlja dejansko funkcionalno zemljišče objekta v uporabi, pa ne omogoča 
oblikovanja parcele objekta v skladu z merili in pogoji, ki veljajo za nove večstanovanjske objekte, 
se za njeno določitev ne upoštevajo določila odloka, ki se nanašajo na FZ, FI, število parkirišč, 
igrišča, zelenice. Parcela objekta se tem objektom določi na podlagi upravnih dovoljenj za njihovo 
gradnjo, če pa ta ne obstajajo oziroma gradbena parcela v njih ni bila določena pa v okviru dejansko 
razpoložljivih zemljišč, katerih površino pa ni dovoljeno zmanjševati. 
(8) Parcelo objekta je potrebno pred izdajo gradbenega dovoljenja vzpostaviti kot praviloma eno 
oziroma v izjemnih primerih več celih zemljiških parcel. 
(9) Določila o minimalni velikosti parcele objekta ne veljajo za že obstoječe manjše parcele 
objekta, v tistih primerih, ko vse okoliške zemljiške parcele že predstavljajo parcele obstoječih 
objektov. 
(10) Zemljiško parcelo, ki je delno stavbna in delno kmetijska je potrebno pred pridobitvijo 
gradbenega dovoljenja odmeriti oz. razdeliti na stavbni del in na kmetijski del, kar ne velja za 
nezahtevne in enostavne objekte.
(11) Površina dostopne poti od javne ceste do parcele objekta, namenjene gradnji, se ne upošteva 
v izračunu FI, FZ, FZP ali FP.
 

-  druga merila in pogoji:
Namenska raba A:
Pri rekonstrukcijah ter nadomestnih gradnjah, v primeru, da objekt ne izpolnjuje vseh pogojev 
oblikovanja po veljavnem OPN, lahko  veljajo merila oblikovanja, ki so bila veljavna v času 
legalno zgrajenega obstoječega objekta, ki se rekonstruira, oziroma se obstoječi objekt po 
rušenju lahko nadomesti z novim objektom skladno z merili oblikovanja, ki so bila veljavna v 
času legalno zgrajenega obstoječega objekta.

Namenska raba G:
- Posegi so dopustni pod pogojem, da niso v nasprotju z gozdnogospodarskimi načrti in 

funkcijami gozda, ne ovirajo osnovne dejavnosti oziroma niso v nasprotju z interesi 
gozdarstva in je zanje potrebno pridobiti ustrezno soglasje od pristojne javno 
gozdarske službe.

- V večjih sklenjenih gozdnih kompleksih posegi v gozd in gozdni prostor praviloma 
niso dopustni. Posege v gozdni prostor se usmerja v robna območja gozdnih 
kompleksov in v gozdove s slabšo zasnovo oziroma na območja zaraščajočih se 
površin. 

- Gradnje morajo biti načrtovane tako, da se lastnikom in drugim uporabnikom gozda 
ohranja neoviran javni dostop do gozda in gozdnih zemljišč.

- Na parcelah, ki so v naravi in po določilih tega načrta opredeljene kot gozdne površine, 
v neažuriranem zemljiškem katastru pa so vpisane kot stavbišče, gradnja nadomestnih 
objektov ni dovoljena

Namenska raba K2:
- Posegi so dopustni pod pogojem, da ne ovirajo opravljanja osnovne dejavnosti oziroma 

niso v nasprotju z interesi kmetijstva.
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- Gradnje morajo biti načrtovane tako, da omogočajo lastnikom kmetijskih zemljišč 
dostop do kmetijskih zemljišč. V kolikor poseg prekine obstoječi dostop do kmetijskih 
zemljišč, ga je potrebno nadomestiti. 

- Dopustni objekti, gradnje in druga dela ne smejo bistveno prizadeti obdelovanja 
kmetijskih zemljišč. Poškodbe je potrebno sanirati in zemljišča rekultivirati.

Namenska raba VC:
- Pri predvidenih posegih na območja vodotokov je potrebno ohranjati vodotoke in 

obvodne vegetacijske pasove. Regulacije vodotokov niso dovoljene. Regulirane 
vodotoke zaradi potreb kmetijstva se renaturira, kjerkoli je to možno.

- Rekonstrukcija objektov na območju voda je mogoča, če se s tem ne povečuje poplavna 
ogroženost, ne poslabšuje stanje voda, je omogočeno delovanje javnih služb, se s tem 
ne ovira obstoječe posebne rabe voda in ni v nasprotju s cilji upravljanja z vodami.

- Na parcelah, ki so v naravi in po določilih tega načrta opredeljene kot vodna zemljišča, 
v neažuriranem zemljiškem katastru pa so vpisane kot stavbišče, gradnja nadomestnih 
objektov ni dovoljena.                                       |

- Pri urejanju in obratovanju objektov in naprav mlinov, žag in ribogojnic ter malih 
hidroelektrarn odvzem vode ne sme ogrožati kakovosti voda ter ekološko 
sprejemljivega pretoka. Če je to potrebno zaradi ohranitve življenjskih razmer v 
vodotoku, mora investitor zagotoviti ustrezen prehod za ribe.

- Gradnja ribogojnic in zajem vode za namakanje sta dopustna pod pogojem, da se 
zagotovi ekološko sprejemljivi pretok.

- Za gradnjo na območjih vodnih zemljišč je potrebno izdelati predhodno prostorsko 
preveritev, hidrološko hidravlične analize, oceno vplivov na okolje in pridobiti 
soglasje pristojnih služb ter upoštevati pravne režime prostora.

 

Merila in pogoji za gradnjo infrastrukturnih objektov in obveznost priključevanja na objekte 
in omrežja javne infrastrukture:

-  splošni pogoji: 
70. člen

(varovalni pasovi grajenega javnega dobra in gospodarske javne infrastrukture)
(5) Če so varovalni pasovi posameznega infrastrukturnega omrežja, opredeljeni v drugih predpisih, 
večji od navedenih v tem odloku, se upošteva določila teh predpisov. 
(6) V varovalnih pasovih posameznih infrastrukturnih omrežij je dopustna gradnja objektov in 
naprav v skladu z določili tega odloka in drugih predpisov ter na podlagi projektnih pogojev in s 
soglasjem pristojnega upravljavca infrastrukturnega omrežja. 
(7) Posegi v varovalni pas ne smejo ovirati gradnje, obratovanja ali vzdrževanja omrežja. 
(8) V kolikor pride do sprememb državnih ali občinskih predpisov, ki predpisujejo varovalne 
koridorje gospodarske javne infrastrukture, veljajo novi odmiki.
 

-  komunalna infrastruktura: 
68. člen

(predpisana obvezna gospodarska javna infrastruktura)
(1) Stavbna zemljišča za gradnjo objektov so komunalno opremljena, če imajo zagotovljeno oskrbo 
s pitno vodo, odvajanje odpadne vode, priključitev na elektroenergetsko omrežje ter dostop do 
javne ceste.
(2) Če nestanovanjski objekti ne potrebujejo vse v prvem odstavku tega člena navedene komunalne 
opreme, se komunalna oprema določi v postopku za pridobitev gradbenega dovoljenja glede na 
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namen objektov.
(3) Kjer stavbna zemljišča za gradnjo niso komunalno opremljena, lahko investitor zagotovi 
predpisano komunalno opremo objektov tudi na način, ki ga prostorski akt ali drug predpis ne 
določa, če gre za način oskrbe, ki sledi napredku tehnike in nima negativnih vplivov na okolje in z 
njim soglaša pristojna služba občine.

69. člen
(obvezno priključevanje na komunalno opremo)

(1) Objekte je potrebno priključiti na predpisano komunalno opremo iz prejšnjega člena tega odloka 
in na drugo komunalno opremo, ki jo za posamezne vrste objektov oziroma enote urejanja 
predpisuje ta odlok ali drug predpis. Vsi objekti na območjih, na katerih obvezna komunalna 
oprema po tem odloku še ni zagotovljena kot gospodarska javna infrastruktura, morajo zagotoviti 
lasten sistem komunalnega opremljanja v skladu z določili tega odloka in pogoji pristojnega nosilca 
urejanja prostora. 
(2) Pri obveznosti priključevanja objektov na javno vodovodno omrežje se lahko izjemoma, zaradi 
fizičnih ovir med objektom in vodovodnim omrežjem (velika višinska razlika, oddaljenost 
posameznih objektov od omrežja, vodotoki ipd.), s soglasjem pristojnega upravljavca vodovodnega 
omrežja dovoli tudi začasna ali stalna uporaba lastnih sistemov za oskrbo z vodo (lastno zajetje, 
kapnica) ali ureditev individualnega vodovodnega sistema. 
(3) Pri obveznosti priključevanja objektov na javno kanalizacijsko omrežje se na območjih izven 
vodovarstvenih območij, zaradi fizičnih ovir med objektom in kanalizacijskim omrežjem (velika 
višinska razlika, oddaljenost posameznih objektov od omrežja, prečkanje vodotokov ipd.), lahko s 
soglasjem pristojnega upravljavca kanalizacijskega omrežja, dovoli tudi začasna ali stalna uporaba 
individualnih sistemov za odvajanje odpadne vode (mala čistilna naprava ali nepretočna greznica).
(4) Najkasneje v šestih mesecih po izgradnji javnega vodovodnega ali kanalizacijskega omrežja se 
morajo vsi objekti, za katere je priključitev možna, priključiti na javno vodovodno oziroma 
kanalizacijsko omrežje. 
(5) Vsi objekti morajo imeti zagotovljeno mesto za zbiranje komunalnih odpadkov in biti vključeni 
v organiziran sistem zbiranja in odvažanja komunalnih odpadkov. 
(6) Nezahtevni in enostavni objekti ne smejo imeti samostojnih priključkov na objekte gospodarske 
javne infrastrukture, pač pa so lahko priključeni le na obstoječe priključke.

71. člen
(gradnja omrežij in naprav gospodarske javne infrastrukture)

(3) Trase omrežij komunalne opreme je potrebno medsebojno uskladiti. Potekati morajo tako, da 
je možno priključevanje vseh objektov v posameznem območju opremljanja ter da je omogočeno 
nemoteno obratovanje in vzdrževanje komunalne opreme. 
(4) Trase omrežij komunalne opreme je potrebno praviloma združevati v skupne koridorje, pri 
čemer je potrebno upoštevati osnovne zahteve glede varnostih odmikov med vodi gospodarske 
javne infrastrukture, kot to določajo veljavni predpisi. 
(5) Gradnja omrežij komunalne opreme mora potekati sočasno in usklajeno. Možne so tudi 
posamične gradnje za zagotavljanje celovite javne komunalne oskrbe ali izboljšanja ekonomske 
učinkovitosti izvajalcev javnih gospodarskih služb. 
(6) Ob gradnji nove ali rekonstrukciji posamične obstoječe komunalne opreme je potrebno v okviru 
območja predvidenega posega predvideti tudi rekonstrukcijo preostalih vodov, objektov in naprav 
komunalne opreme, ki zaradi dotrajanosti, premajhne zmogljivosti, slabe tehnične izvedbe, 
posledic poškodb ali urbanističnih zahtev, ni več ustrezna. 
(7) Omrežja komunalne opreme morajo praviloma potekati po javnih površinah, razen na odsekih 
na katerih zaradi terenskih ali drugih razlogov potek po javnih površinah ni možen. Na takih 
odsekih mora lastnik prizadetega zemljišča dopusti gradnjo, obratovanje in vzdrževanje te opreme 
na njegovem zemljišču, upravljavec te opreme pa mora za to od lastnika pridobiti služnost. 
(9) Omrežja in jaške komunalne opreme je potrebno na javnih cestah umeščati zunaj vozišča. Če 
to ni mogoče, se jaški umestijo tako, da so pokrovi zunaj kolesnic vozil. 
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(10) Globina podzemnih komunalnih vodov in objektov na kmetijskih zemljiščih mora biti tolikšna, 
da zagotavlja normalno kmetijsko obdelavo. Po izvedeni gradnji komunalnih vodov je potrebno 
kmetijsko zemljišče vzpostaviti v prvotno stanje. 

(11) Prečkanja komunalne opreme pod strugo vodotoka je potrebno načrtovati tako, da ni 
zmanjšana prevodna sposobnost struge vodotoka.

73. člen
(gradnja in urejanje vodovodnega omrežja)

(1) Javno vodovodno omrežje je namenjeno oskrbi prebivalstva s pitno vodo za sanitarne potrebe, 
zagotavljanju požarne varnosti, tehnološkim potrebam ter javni rabi. 
(2) Pri načrtovanju gradenj je potrebno dotrajane cevovode iz neustreznega materiala nadomestiti 
z novimi iz ustreznega materiala, kadar je to možno. 
(3) Predvidene vodovode se praviloma gradi ob obstoječih in predvidenih prometnih površinah 
tako, da je možno vzdrževanje omrežja in priključkov. 

(4) Za priključitev na vodovod morajo uporabniki pridobiti soglasje upravljavca vodovoda. 

(5) Vodovodi za požarne namene so lahko javni ali interni. Za zagotavljanje požarne varnosti se na 
vodovodnem omrežju, v odvisnosti od terenskih razmer, namestijo bodisi nadzemni ali podzemni 
hidranti. Hidrante je potrebno praviloma umeščati zunaj javnih povoznih ali pohodnih površin. 
(6) Vodohran mora imeti dostopno pot. Najožja območja zajetij morajo biti zavarovana z zaščitno 
ograjo za preprečitev nepooblaščenega pristopa.

74. člen
(gradnja in urejanje kanalizacijskega omrežja)

(1) Kanalizacijsko omrežje je namenjeno odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode iz stavb 
ter odvajanju padavinske vode s streh in utrjenih površin. 
(2) Vsa kanalizacija mora biti zgrajena vodotesno. 

(3) Odvajanje in čiščenje padavinske vode z javnih cest ter parkirišč in drugih povoznih utrjenih 
ali tlakovanih površin, na katerih se odvija motorni promet, se izvaja v skladu s predpisi. 
(4) Zadrževalni bazeni, ki zadržujejo viške padavinske vode, morajo biti izvedeni podzemno, pri 
čemer je potrebno zagotoviti vsaj 1,0 m nadkritja z zemljino, lahko tudi z nadvišanjem terena. Do 
zadrževalnega bazena je potrebno zagotoviti dovoz z javne ceste. Nad zadrževalnim bazenom je 
dopustno urediti rekreacijske ali zelene površine, vključno z zasaditvijo vegetacije. 

(5) Čistilne naprave morajo biti dovolj oddaljene od strnjenih stanovanjskih površin tako, da ne 
vplivajo na kvaliteto bivanja, lokacija pa naj omogoča morebitno razširitev čistilne naprave. Do 
čistilne naprave je potrebno zagotoviti dovoz z javne ceste. Čistilna naprava mora biti zavarovana 
z zaščitno ograjo. 
(6) Male čistilne naprave in nepretočne greznice morajo biti izvedene podzemno v skladu s 
predpisi. Dopustna je tudi gradnja rastlinske čistilne naprave. Vsi navedeni objekti so praviloma 
locirani na parceli objekta ali na eni od parcel več objektov, če naprava služi več objektom. 
(7) Vsi individualni sistemi za odvajanje in čiščenje odpadne vode morajo biti redno vzdrževani in 
evidentirani pri izvajalcu javne službe. 

(8) Pri gradnji objektov je potrebno zagotoviti ponikanje čim večjega dela padavinske vode s 
pozidanih in tlakovanih površin. Na območjih, kjer ponikanje zaradi značilnosti tal ni možno, se 
padavinska voda odvaja v kanalizacijo na podlagi pogojev pristojnega organa oziroma upravljavca 
kanalizacijskega sistema, pri čemer naj se čim večji delež padavinske vode pred odvodom v 
kanalizacijsko omrežje začasno zadrži na lokaciji (posebne ureditve na zelenih površinah parcele 
objekta stavbe ali na parcelah večjega števila stavb, h katerim pripadajo).
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(9) Padavinske vode iz objektov in njihovih funkcionalnih površin ni dopustno usmeriti na javne 
površine niti v naprave za odvodnjavanje javnih površin. 
(10) Za priključitev na kanalizacijsko omrežje morajo uporabniki pridobiti soglasje upravljavca 
omrežja. 
(11) Tehnološke vode in druge odpadne vode, ki vsebujejo škodljive snovi je možno priključiti na 
javno kanalizacijo, v kolikor so predhodno očiščene do takih vrednosti, kot jih določa veljavna 
zakonodaja.

80. člen
(objekti in ureditve za zbiranje in odstranjevanje odpadkov)

(1) Komunalne odpadke je potrebno zbirati na način, ki ga določi izvajalec javne službe v skladu s 
predpisi.
(2) Zbirno mesto za komunalne odpadke je pri novogradnjah lahko v objektu ali na parceli objekta, 
h kateremu pripada. Locirano naj bo na utrjeni površini z odtokom in zaščiteno pred vremenskimi 
vplivi. Zbirno mesto je lahko tudi odjemno mesto. 
(3) Zbiralnice ločenih frakcij (ekološki otoki) so praviloma razporejene tako, da zajemajo 
gravitacijsko območje 500 prebivalcev. Odjemno mesto mora biti dobro prometno dostopno, zunaj 
prometnih površin, na utrjeni površini z odtokom, zaščiteno pred vremenskimi vplivi in oblikovano 
kot del urbane opreme naselja.

(4) Zbirni center za odpadke mora biti zaradi dobre dostopnosti umeščen v bližini pomembnejših 
cest in mora biti ograjen. 
 

-  prometna infrastruktura:
62. člen

(pogoji za gradnjo in urejanje parkirnih mest in garaž)
(1) Pri novogradnjah, rekonstrukcijah ali pri spremembi namembnosti je potrebno praviloma na 
parceli objekta zagotoviti zadostne parkirne površine, garažna mesta ali garaže v kletnih etažah, 
tako za stanovalce kakor tudi za zaposlene in obiskovalce. 
(2) Obstoječih parkirnih mest ob večstanovanjskih objektih ni dovoljeno zmanjševati. Pri 
večstanovanjskih objektih z več kot 8 stanovanjskimi enotami je potrebno 75 % parkirnih mest 
zagotoviti v podzemni garaži, razen če gradnja podzemne garaže zaradi tehničnih ovir ni mogoča. 
(3) Parkirne površine in garažne stavbe morajo biti razporejene in zgrajene tako, da njihova uporaba 
ne škodi zdravju ter hrup in smrad ne motita bivanja, dela in počitka v okoliških objektih in okolici. 
(4) Parkirne površine na nivoju terena, ki so večje od 10 PM je potrebno ozeleniti z najmanj enim 
drevesom na 6 PM. Drevesa morajo biti po parkirišču čimbolj enakomerno razporejena. 
(5) Površine parkirnih mest, manipulativnih površin in platojev morajo biti utrjene, tako da so 
nepropustne za vodo in naftne derivate. Zagotovljeno mora biti odvajanje meteornih vod preko 
peskolovov in lovilcev olj. 
(6) Parkirna mesta, garaže in njihovi pomožni objekti morajo zadostiti zahtevam protipožarne 
zaščite. Garaže in njihovi pomožni objekti morajo imeti možnost prezračevanja. 
(7) Parkirna mesta in garaže za 2 ali več tovornih vozil, ki presegajo 3,5 t in za avtobuse ter za 
priklopnike teh motornih vozil v stanovanjskih območjih, niso dopustna. Parkirišča za tovorna 
vozila in avtobuse je dovoljeno graditi v prostorskih enotah z namensko rabo: I, P, T, E, O in F. 
(8) Če podzemne garaže niso zgrajene pod objekti morajo imeti dovolj debelo humusno plast, ki 
omogoča ozelenitev in zasaditev vsaj nizke vegetacije ali pa morajo na terenu imeti streho garaže 
urejeno kot javno površino (odprto športno igrišče, otroško igrišče, nadzemno parkirišče, zelenica, 
trg ipd.).
(9) Pri urejanju parkirnih površin in garažnih stavb je potrebno v skladu s predpisi zagotoviti 
parkirna mesta, rezervirana za invalidne osebe. 
(10) Parkirnih površin in garažnih stavb ni dovoljeno uporabljati v nasprotju z namembnostjo, 
dokler so potrebna za parkiranje obstoječih motornih vozil stalnih uporabnikov in obiskovalcev 
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objektov.
(11) Če na parceli objekta ni prostorskih ali tehničnih možnosti za zagotovitev ustreznega števila 
parkirnih mest, je mogoče manjkajoče število parkirnih mest na novo zgraditi tudi na drugih 
ustreznih površinah na območju stavbnih zemljišč, oziroma jih najeti, če niso v uporabi drugih 
objektov in če od objekta namenjenega bivanju niso oddaljene več kot 200 metrov oziroma od 
objekta namenjenega dejavnosti niso oddaljeni več kot 300 metrov ter in če je omogočena njihova 
trajna uporaba.

63. člen
(dimenzioniranje števila parkirnih mest)

(1) Glede na namembnosti ali dejavnosti je potrebno pri izračunu parkirnih mest upoštevati 
naslednje minimalno število parkirnih mest (v nadaljevanju PM):

NAMEMBNOST OBJEKTA ŠTEVILO PARKIRNIH MEST (PM)
Stanovanja in bivanje
11100 Enostanovanjske stavbe 11210 
Dvostanovanjske stavbe

2 PM/stanovanje

11221 Tri-in večstanovanjske stavbe:
4. za stanovanje do 35 m2 koristne 
stanovanjske površine

1 PM, + 1 PM na tri stanovanja za 
obiskovalce

5. za stanovanje od 36 m2 do 60 m2 
koristne stanovanjske površine

1,5 PM, + 1 PM na tri stanovanja za 
obiskovalce

6. za stanovanje od 61 m2 do 100 m2 
koristne stanovanjske površine

2 PM, + 1 PM na tri stanovanja za 
obiskovalce

7. za stanovanje nad 1000 m2 koristne 
stanovanjske površine

3 PM, + 1 PM na tri stanovanja za 
obiskovalce

11300 Stanovanjske stavbe za posebne 
namene (dijaški, mladinski domovi ipd.)

1 PM/10 postelj + 20% za obiskovalce

11300 Stanovanjske stavbe za posebne 
namene (študentski domovi)

1 PM/4 postelje + 20% za obiskovalce

11300 Stanovanjske stavbe za posebne 
namene (domovi za ostarele, varna hiša)

1 PM/5 postelj + 50% za obiskovalce

11222 Stanovanjske stavbe z oskrbovanimi 
stanovanji (oskrbovana stanovanja)

11222 Stanovanjske stavbe z oskrbovanimi 
stanovanji (oskrbovana stanovanja)

Poslovno trgovske dejavnosti
12201 Stavbe javne uprave 1 PM/30 m2 BEP
12202 Stavbe bank, pošt, zavarovalnic 
(pisarniški in upravni prostori ter druge 
storitve)

12202 Stavbe bank, pošt, zavarovalnic 
(pisarniški in upravni prostori ter druge 
storitve)

12203 Druge upravne in pisarniške stavbe 
(mešani poslovni prostori)

12203 Druge upravne in pisarniške stavbe 
(mešani poslovni prostori)

12301 Trgovski lokal (trgovski lokal pod 100 
m2)

1 PM/30 m2 BEP Ne manj kot 2 PM

Trgovske stavbe (trgovina med 100 in 500 
m2) 

1 PM/50 m2 BEP Ne manj kot 4 PM

Trgovske stavbe (trgovina z 
neprehrambenimi izdelki)

1 PM/80 m2 BEP Ne manj kot 2 PM
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Trgovske stavbe (nakupovalni center do 
2500 m2)

1 PM/35 m2 BEP

Trgovske stavbe (nakupovalni center nad 
2500 m2)

1 PM/30 m2 BEP

Trgovske stavbe (odprte in porite tržnice) 1 PM/40 m2 BEP
Trgovske stavbe (večnamensko trgovsko 
zabaviščni, poslovni centri)

1 PM/25 m2 BEP

12303 Bencinski servis 12303 Bencinski servis
12304 Stavbe za druge storitvene dejavnosti 
(obrtno servisne dejavnosti - frizer, urar, 
čistilnica, fizioterapija, lekarne …)

1 PM/30 m2 BEP Ne manj kot 2 PM

12304 Stavbe za druge storitvene dejavnosti 
(avtopralnice)

3 PM/pralno mesto

Družbene dejavnosti
12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo 
Gledališča, koncertne hiše, večnamenske 
dvorane, kino, galerija)

12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo 
Gledališča, koncertne hiše, večnamenske 
dvorane, kino, galerija)

12620 Muzeji in knjižnice 1 PM/80 m2 BEP
12721 Stavbe za opravljanje verskih obredov 12721 Stavbe za opravljanje verskih obredov

Športne dejavnosti
24110 Športna igrišča - stadion 1 PM/200 m2 BEP od tega 20% PM za 

avtobuse
24110 Športna igrišča - igrišča za tenis 4 PM/igrišče
24110 Športna igrišča (javna kopališča) 1 PM/150 m2 površine javnega kopališča
12650 Športne dvorane s prostori za gledalce 1 PM/30 m2 BEP od tega 20% PM za 

avtobuse
12650 Športne dvorane (večnamenske 
dvorane, pretežno namenjene razvedrilu) 
(wellness, fiziorerapija, fitnes ipd.)

1 PM/15 m2 BEP

12650 Športne dvorane - kegljišče, bowling 4 PM/stezo

Posebne dejavnosti
12111 Hotelske in podobne stavbe za 
kratkotrajno nastanitev (hotel, prenočišča, 
penzioni)

1 PM/1,5 sobo

12112 Gostilne, restavracije, točilnice, bari 12112 Gostilne, restavracije, točilnice, bari

Družbene dejavnosti
12640 Stavbe za zdravstvo (bolnišnice) 1 PM/5postelj
12640 Stavbe za zdravstvo (zdravstveni dom, 
ambulante, veterinarske ambulante)

1 PM/25 m2 BEP ne manj kot 2 PM

12640 Stavbe za zdravstvo (zavetišče za 
živali)

1 PM/150 m2  ne manj kot 2 PM

12630 Stavbe za izobraževanje in 
znanstvenoraziskovalno delo (osnovne šole)

1 PM/učilnico + 0,5 PM/učilnico za 
kratkotrajno parkiranje staršev

12630 Stavbe za izobraževanje in 
znanstvenoraziskovalno delo (srednje šole)

1,5 PM/učilnico
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12630 Stavbe za izobraževanje in 
znanstvenoraziskovalno delo (posebne šole)

1,25 PM/učilnico + 0,5 PM/učilnico za 
kratkotrajno parkiranje staršev

12630 Stavbe za izobraževanje in 
znanstvenoraziskovalno delo (visoke šole)

1 PM/25 m2 BEP

12630 Stavbe za izobraževanje in 
znanstvenoraziskovalno delo (otroški vrtci)

1,25 PM/oddelek + 0,5 PM/učilnico za 
kratkotrajno parkiranje staršev

Proizvodne dejavnosti Proizvodne dejavnosti
12714 Druge nestanovanjske kmetijske 
stavbe 12713 Stavbe za spravilo pridelka

1 PM/80 m2 BEP

12510 Industrijske stavbe (do kot 200 m2) 1 PM/30 m2 BEP ne manj kot 2 PM
12510 Industrijske stavbe (več kot 200 m2) 1 PM/50 m2 BEP
12510 Industrijske stavbe (delavnice za 
servis motornih vozil)

6 PM/popravljalno mesto

12520 Rezervoarji, silosi in skladišče 
(skladišča s strankami)

1 PM/150 m2 BEP

12520 Rezervoarji, silosi in skladišče 
(skladišča brez strank)

ne manj kot 3 PM

12520 Rezervoarji, silosi in skladišče 
(razstavni in prodajni prostori)

1 PM/80 m2 BEP

Drugo
24204 Pokopališča 12722 Pokopališke stavbe 
in spremljajoči objekti

1 PM/600 m2  ne manj kot 10 PM

24122 Drugi gradbeno inženirski objekti za 
šport, rekreacijo in prosti čas (park)

1 PM/600 m2 

24122 Drugi gradbeno inženirski objekti za 
šport, rekreacijo in prosti čas (živalski vrt)

1 PM/600 m2 od tega 20% PM za avtobuse

12740 Druge nestanovanjske stavbe, ki niso 
uvrščene drugje (prevzgojni domovi, zapori, 
vojašnice, stavbe za nastanitev policistov, 
gasilcev)

1 PM/100 m2 

12410 Postaje, terminali, stavbe za izvajanje 
elektronskih komunikacij ter z njimi 
povezane stavbe (stavbe in terminali na 
letališčih, železniških in avtobusnih postajah 
in v pristaniščih ter z njimi povezane stavbe)

1 PM/50 m2*

*število PM upošteva tudi značaj objekta in dostop do 
javnega prometa

(2) Poleg navedenega števila parkirnih mest je za objekte, za katere je potrebnih več kot deset PM, 
potrebno zagotoviti še najmanj 20% dodatnih parkirnih mest za kolesa in druga enosledna vozila, 
ki morajo biti zaščitena pred vremenskimi vplivi. 
(3) Pri določanju parkirnih mest za objekte z javno funkcijo je potrebno zagotoviti vsaj 5% ali vsaj 
eno parkirno mesto za invalide. 
(4) V primeru skupnega parkirišča za objekte z različnimi dejavnosti se upošteva največje potrebe 
po istočasnem parkiranju. 
(5) Najmanjša dovoljena dimenzija parkirnega mesta za osebni avto znaša 2,5 m x 5,0 m.

72. člen
(gradnja in urejanje cest ter gradnja v varovalnih pasovih cest)
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(1) V varovalnih pasovih cest, določenih z zakoni in drugimi predpisi, je na stavbnih zemljiščih 
dovoljena gradnja, dozidava, nadzidava, sprememba namembnosti in ureditve zelenih površin le s 
soglasjem upravljavca cest v skladu z namensko rabo. 

(2) Priključki na javno cesto morajo biti urejeni tako, da ne ovirajo prometa. Projektirajo se na 
podlagi projektnih pogojev in s soglasjem pristojnega organa ali javne službe, ki upravlja z javno 
cesto. 
(3) Na javno cesto je potrebno praviloma priključevati več objektov s skupnim priključkom. 
(4) Manipulacijske površine ob parkiriščih morajo biti izvedene in urejene tako, da je omogočeno 
čelno vključevanje vozil na javno cesto. Projektirajo se na podlagi projektnih pogojev in s 
soglasjem pristojnega organa ali javne službe, ki upravlja z javno cesto. 
(5) Slepo zaključene ceste morajo imeti obračališča. 

(6) Gradnja mostov in cest v območju vodotokov ne sme posegati v pretočni profil. Varnost pred 
stoletnimi visokimi vodami mora biti zagotovljena z minimalno 50 cm proste višine med objektom 
in višinsko koto stoletnih vod. 

(7) Avtobusna postajališča morajo biti urejena izven vozišča javnih cest in v skladu s predpisi o 
tehničnih normativih in minimalnih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati avtobusna postajališča. 

(8) Pločniki ter javna razsvetljava se gradijo ob lokalnih zbirnih cestah ter ob vseh lokalnih cestah 
v naseljih, obvezno pa se zgradijo ob javnih cestah, ki v naseljih vodijo do objektov družbenih 
dejavnosti, predvsem do vrtcev in osnovnih šol. 

(9) Dimenzija tipskega prečnega profila cestišča se določi za vrsto ceste, prometno obremenitev in 
projektno hitrost v skladu s pravilnikom o projektiranju cest. 
(10) Dimenzijo tipskega prečnega profila cestišča iz prejšnjega odstavka tega člena je mogoče 
zmanjšati v primeru, če izgradnjo prometnih površin onemogoča legalno zgrajen objekt, ki ga ni 
mogoče ali smiselno porušiti. V primeru zmanjšanja elementov prečnega profila se najprej v 
sprejemljivem obsegu zmanjša širina cestišča, potem kolesarske steze in nazadnje pločnika. 
(11) Minimalna širina enosmerne kolesarske steze znaša 1,50 m in dvosmerne kolesarske steze 
2,50 m. Minimalna širina pločnika znaša 1,20 m.

Podrobni prostorski izvedbeni pogoji za gradnjo in posege na kmetijskih zemljiščih, ki veljajo tudi 
kot splošna določila za dostop do objektov:

 Rekonstrukcija občinskih in državnih cest v skladu z zakonom, ki ureja ceste; dopustni so 
tudi objekti, ki jih pogojuje načrtovana rekonstrukcija ceste (npr. nadkrita čakalnica na 
postajališču, kolesarska pot in pešpot, oporni in podporni zidovi, nadhodi, podhodi, 
prepusti, protihrupne ograje, pomožni cestni objekti, urbana oprema) ter objekti 
gospodarske javne infrastrukture, ki jih je v območju ceste treba zgraditi ali prestaviti zaradi 
rekonstrukcije ceste. 

 Dostop do objekta (obstoječega in novega), skladnega s prostorskim aktom, če gre za 
objekt, ki ga je dopustno graditi na kmetijskem zemljišču, ki je prepoznan kot razpršena 
gradnja (zemljišče pod stavbo izven območij stavbnih zemljišč) ali ki ga je dopustno graditi 
na površinah razpršene poselitve.

 

-  energetska infrastruktura:
71. člen

(gradnja omrežij in naprav gospodarske javne infrastrukture)
(8) V poselitvenih območjih ter v območjih varstva kulturne dediščine je potrebno omrežja 
komunikacijske in elektroenergetske opreme graditi praviloma v podzemni izvedbi, razen če zaradi 



42

izjemnih posegov, ki morajo biti posebej obrazloženi, takšna gradnja ni možna. 

75. člen
(gradnja in urejanje za potrebe rabe energije)

(1) Pri gradnji objektov se na celotnem območju občine spodbuja uporabo okolju prijazne in 
učinkovite rabe energije ter uporabo obnovljivih virov energije. 
(2) V vseh enotah urejanja je dovoljena gradnja omrežja in naprav za daljinsko ogrevanje ob 
upoštevanju vseh določb odloka o OPN. 

(3) Pri gradnji novih stavb ter pri rekonstrukciji stavb, kjer se zamenjuje sistem oskrbe z energijo, 
je potrebno upoštevati zakonodajo iz področja učinkovite rabe energije ter stavbe priključiti na 
ekološko čiste vire energije, oziroma spodbujati pasivno in energetsko učinkovito gradnjo. 
(4) Pri gradnji novih stavb, katerih uporabna tlorisna površina presega 1000 m2 in pri rekonstrukciji 
stavb, katerih uporabna tlorisna površina presega 1000 m2 in se zmanjšuje sistem oskrbe z energijo 
(v nadaljevanju: študija izvedljivosti), pri kateri se upošteva tehnična, funkcionalna, okoljska in 
ekonomska izvedljivost alternativnih sistemov za oskrbo z energijo. Kot alternativni sistemi se 
štejejo: 

- decentralizirani sistemi na podlagi obnovljivih virov energije; 
- soproizvodnja; 
- daljinsko ali skupinsko ogrevanje ali hlajenje, če je na voljo; 
- toplotne črpalke. 

(5) Študija izvedljivosti iz prejšnjega odstavka je obvezna sestavina projekta za pridobitev 
gradbenega dovoljenja v skladu s predpisi o graditvi objektov.

76. člen
(gradnja in urejanje plinovodnega omrežja)

(1) Omrežje zemeljskega plina se praviloma gradi v podzemni izvedbi. Pri prečenju cestne ureditve 
in vodotokov (mostovi in brvi) je dopustna tudi nadzemna izvedba. 
(2) Dopustne so obnove omrežja, postavitev prevzemnih in merilno-regulacijskih postaj ter 
plinohramov za utekočinjen naftni plin, ki morajo biti grajeni in locirani v predpisanih odmikih od 
javnih površin in objektov.
(3) V 2,5 m pasu na vsako stran od osi plinovoda z obratovalnim tlakom nad 16 barov je 
prepovedano: 

- saditi rastline, katerih korenine segajo več kot 1 m globoko; 
- obdelovati zemljišče globlje kot 0,5 m oziroma ne globlje kot 0,5 m nad temenom cevi; 
- postavljati opore, namenjene kmetijstvu in sadjarstvu.

77. člen
(gradnja in urejanje elektroenergetskega omrežja)

(1) Gradnja novih in rekonstrukcija obstoječih elektroenergetskih vodov prenosnega omrežja 
napetostnega nivoja 35 kV in več je dovoljena v koridorjih daljnovodov, pri čemer je gradnja 
oziroma rekonstrukcija daljnovodov v višji napetostni nivo dopustna, če: 

1. se ne omejuje namenske rabe prostora, določene s tem OPN; 
2. so upoštevani tehnični predpisi o elektromagnetnem sevanju. 

(2) Elektroenergetsko distribucijsko omrežje napetostnega nivoja 20 kV in manj mora biti zgrajeno 
s podzemnimi kabli praviloma v kabelski kanalizaciji. Gradnja nadzemnih vodov napetostnega 
nivoja 20 kV in manj je dopustna le zunaj strnjenih območij poselitve, razen v primerih ko terenske 
razmere gradnje podzemnega voda ne omogočajo. Nadzemni elektroenergetski vodi ne smejo 
potekati v vedutah na naravne in ustvarjene prostorske dominante. 
(3) Razdelilne transformatorske postaje se morajo izvesti z uporabo sodobnih tehnologij ter tako: 

1. da so vplivi na okolje minimalni, 
2. da objekt zavzema čim manj površine, 
3. da se vse stikalne in transformatorske naprave izvede v kvalitetno oblikovanih zaprtih 
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objektih, 
4. da so vse razdelilne transformatorske postaje zaščitene pred nepooblaščenim dostopom, 
5. da se vse priključitve praviloma izvedejo s podzemnimi kabli. 

(4) Transformatorske postaje so praviloma prosto stoječi objekti pravokotnega tlorisa, oziroma so 
v primeru gradnje večjih objektov umeščene v objekt, izven urbanega naselja, kjer so potrebne 
manjše moči, pa tudi na betonskem oziroma lesenem drogu. Prosto stoječe transformatorske postaje 
morajo biti čim manjše, oblikovane kot tipski objekti ali prilagojeni oblikovanju osnovnega objekta 
oziroma kot sestavni del z drugimi infrastrukturnimi objekti ali ureditvami, kot so zbirna mesta za 
odpadke, nadstrešnice in podobno.

(5) Za gradnjo objektov v varovalnih pasovih prenosnih in distribucijskih daljnovodov je potrebno 
pridobiti pisno soglasje izvajalca gospodarske javne službe oziroma pristojnega nosilca javnih 
pooblastil. Ne glede na navedeno pa je v varovalnih pasovih prenosnih in distribucijskih 
daljnovodov prepovedana gradnja nadzemnih objektov, v katerih se nahaja vnetljiv material in 
parkiranje vozil, ki prevažajo vnetljive, gorljive in eksplozivne materiale. 

(6) V varovalnih koridorjih elektroenergetskih vodov, objektov in naprav ter komunikacijskih 
oddajnih sistemov ni dopustna gradnja objektov, ki zahtevajo povečano varstvo pred sevanjem, in 
sicer: 

1. stanovanjskih objektov, 
2. bolnišnic, zdravilišč, okrevališč in turističnih objektov, namenjenih bivanju in rekreaciji, 
3. objektov vzgojno-varstvenega in izobraževalnega programa ter programa osnovnega 

zdravstvenega varstva, 
4. objektov, kjer se opravljajo upravne, trgovske, storitvene ali gostinske dejavnosti, 
5. otroških igrišč in javnih parkov, javnih zelenih in rekreacijskih površin, ki so namenjene za 

zadrževanje večjega števila ljudi. 

(8) Za vse objekte (novogradnje, nadzidave, dozidave objektov in spremembe namembnosti), ki so 
namenjeni bivanju ter za pomožne objekte, ki posegajo v elektroenergetske varovalne koridorje 
obstoječih distribucijskih in prenosnih daljnovodov, je potrebno pridobiti dokazilo pooblaščene 
organizacije, da niso prekoračene mejne vrednosti dopustnih vrednosti elektromagnetnega sevanja 
v skladu s predpisi. 

(9) Za priključitev na elektro omrežje morajo uporabniki pridobiti soglasje upravljavca.
 

-  telekomunikacijska infrastruktura:
71. člen

(gradnja omrežij in naprav gospodarske javne infrastrukture)
(8) V poselitvenih območjih ter v območjih varstva kulturne dediščine je potrebno omrežja 
komunikacijske in elektroenergetske opreme graditi praviloma v podzemni izvedbi, razen če zaradi 
izjemnih posegov, ki morajo biti posebej obrazloženi, takšna gradnja ni možna. 

79. člen
(gradnja in urejanje komunikacijskega omrežja)

(1) Komunikacijsko omrežje, razen sistemov brezžičnih povezav, mora biti izvedeno s podzemnimi 
kabli in to praviloma v kabelski kanalizaciji. Zunaj strnjenih območij poselitve je dopustna tudi 
gradnja nadzemnih vodov. 

(3) Objekte in naprave mobilne telefonije je potrebno umeščati v prostor tako, da se združujejo v 
obstoječe ali načrtovane infrastrukturne koridorje in naprave. Načrtovano lokacijo objektov in trase 
komunikacijskih vodov mora potrditi pristojna strokovna služba občine v postopku pridobivanja 
gradbenega dovoljenja oziroma pred posegom v prostor. 
(4) Gradnja objektov v koridorjih brezžičnih komunikacijskih povezav omrežij upravljavcev z 
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javnim pooblastilom je dovoljena samo do tiste višine, ki ne prekinja teh povezav. 
(5) Pri načrtovanju objektov in naprav omrežja mobilne telefonije je potrebno upoštevati predpise 
s področja elektronskih komunikacij in elektromagnetnega sevanja ter naslednje usmeritve in 
pogoje: 

- za gradnjo objektov in naprav mobilne telefonije je treba nujno izvesti meritve in strokovno 
oceno na podlagi obstoječega in načrtovanega stanja na podlagi katere se le ti locirajo v 
prostor; 

- objekte in naprave mobilne telefonije iz skupine 22 (cevovodi, komunikacijska omrežja in 
elektroenergetski vodi) opredeljene v CC-SI je izjemoma dopustno graditi na manj 
kvalitetnih kmetijskih in gozdnih zemljiščih na podlagi soglasja pristojnih služb s področja 
kmetijstva ali gozdarstva; 

- gradnja objektov mobilne telefonije na zavarovanih območjih narave in kulturne dediščine 
ni dopustna, razen ob soglasju pristojnih pooblaščenih javnih služb za ohranjanje narave in 
varstvo kulturne dediščine. 

(6) Vizualni vpliv zgrajenih objektov na vidne kvalitete prostora mora biti čim manjši. Oblikovanje 
objektov (barve, oblika stebrov in anten) mora biti čim bolj prilagojeno prevladujoči urbani in 
krajinski tipologiji ter naravnim danostim prostora.
 

-  druga infrastruktura:
 /  

Druga merila in pogoji:
-  merila in pogoji za varstvo okolja, ohranjanje narave, varstvo kulturne dediščine in 

trajnostno rabo naravnih dobrin:
83. člen

(varovanje in izboljšanje okolja)
(1) Gradnja objektov, rekonstrukcije, dozidave in nadzidave ter spremembe namembnosti v 
obstoječih objektih ter druge prostorske ureditve so dopustne, če ne povzročajo večjih motenj v 
okolju, kot so s predpisi dovoljene. 
(2) Za posege, ki lahko pomembno vplivajo na okolje in so opredeljeni v okoljevarstvenih predpisih 
je treba izvesti presojo vplivov na okolje ter pridobiti okoljevarstveno soglasje pristojnega 
ministrstva. 
(3) Pri obstoječih dejavnostih, ki imajo čezmerne vplive na okolje, je izvajanje dejavnosti pogojeno 
z njihovo sočasno sanacijo.

84. člen
(varstvo zraka)

(1) Pri gradnji objektov in drugih prostorskih ureditvah je treba upoštevati predpise s področja 
varstva zraka.
(2) Proizvodne, obrtne, stanovanjske in druge objekte je potrebno, če je le mogoče, priključiti na 
ekološko čiste vire energije.

85. člen
(varstvo voda)

(1) Pri gradnji objektov in urejanju površin je treba upoštevati določbe predpisov s področja varstva 
voda.
(2) Posegi na vodna zemljišča morajo biti izvedeni tako, da ne povzročajo sprememb morfoloških 
značilnosti voda in drugih krajinskih kvalitet. 
(3) Potrebno je ohranjati retencijske sposobnosti območij in zagotavljati njihovo ponovno 
vzpostavitev, če je to mogoče. Spreminjanje obsega retencijskih površin ali vodnega režima je 
možno le ob izkazanem javnem interesu ter ob ustrezni nadomestitvi teh površin in izvedbi 
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izravnalnih ukrepov, ki zagotavljajo, da se ne poslabšujeta vodni režim in stanje voda, ter ob 
upoštevanju Uredbe o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na 
območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja. 
(4) Pri načrtovanju poteka trase gospodarske javne infrastrukture je potrebno predvideti čim manjše 
število prečkanj vodotokov. Manjši odmiki od zakonsko določenih so dopustni le izjemoma, na 
krajših odsekih, kjer so prostorske možnosti omejene, vendar na tak način, da ne bo poslabšana 
obstoječa stabilnosti brežin vodotokov. 
(5) Kadar vodotok ni evidentiran na predvideni način oziroma je njegov potek prikazan linijsko, se 
območje priobalnega zemljišča določi v skladu z določbami zakona o vodah in pravilnika o 
podrobnejšem načinu določanja meje vodnega zemljišča tekočih voda, te v sodelovanju s 
pristojnim organom za upravljanje z vodami. 
(6) Za vsak poseg, ki lahko trajno ali začasno vpliva na vodni režim ali stanje voda, je treba pridobiti 
soglasje, ki ga izda pristojni organ za upravljanje z vodami.
(7) Vodna in priobalna zemljišča se urejajo v skladu z določili predpisov s področja upravljanja z 
vodami. Pri načrtovanju gradenj je treba upoštevati meje priobalnih zemljišč. Priobalno zemljišče 
je zemljišče, ki neposredno meji na vodno zemljišče. Dopustne posege v priobalno zemljišče 
določajo veljavni predpisi s področja upravljanja z vodami. Na priobalnem zemljišču vodotoka 
mora biti omogočen dostop in vzdrževanje vodotoka. Zunanja meja priobalnih zemljišč sega na 
vodah 1. reda 15 m od meje vodnega zemljišča, zunaj območij naselja pa najmanj 40 m od meje 
vodnega zemljišča, na vodah 2. reda pa 5 m od meje vodnega zemljišča.

86. člen
(varstvo vodnih virov)

(1) Vse obstoječe vodne vire je treba varovati pred onesnaženjem in drugimi posegi v prostor v 
skladu s predpisi o varovanju vodnih virov. 

87. člen
(varstvo tal in reliefa)

(1) Pri gradnji objektov in drugih prostorskih ureditvah je treba upoštevati predpise s področja 
varstva tal.
(2) Pri gradnji objektov in drugih prostorskih ureditvah je treba v največji možni meri ohranjati 
reliefne oblike ter urejati poškodovana ali razgaljena tla na način, da se ohranja oziroma obnovi 
njihova plodnost in da so ustrezno zaščitena z vegetacijo. 
(3) Pri gradnji objektov, kjer se skladišči tekoče gorivo, naftni derivati oziroma nevarne snovi 
morajo biti izvedena dela na način, ki onemogoča izliv v vodotoke ali direktno v podtalnico ali v 
kanalizacijo. 
(4) Pri gradnji objektov je treba zgornji, rodovitni sloj tal odstraniti in deponirati ločeno od 
nerodovitnih tal ter ga uporabiti za rekultivacije, zunanje ureditve ali izboljšanje drugih kmetijskih 
zemljišč.
 

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

-  druga merila in pogoji:
91. člen

(varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami)
(1) Gradnje in prostorske ureditve morajo biti izvedene tako, da zagotavljajo pogoje za varen umik 
ljudi in premoženja ter zadostne prometne in delovne površine za intervencijska vozila v primeru 
naravne ali druge nesreče. 
(2) V primeru naravnih ali drugih nesreč večjega obsega je potrebno zagotoviti evakuacijo 
prebivalcev iz ogroženih območij ter njihovo nastanitev v primerne objekte, rušenje neuporabnih 
objektov ter odstranjevanje ruševin. 
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92. člen
(erozijska, plazljiva in plazovita območja)

(1) V ogroženih območjih, prikazanih v kartah Prikaz stanja prostora, se ne načrtuje nove poselitve, 
infrastrukture ter dejavnosti oziroma prostorskih ureditev, ki bi lahko s svojim delovanjem 
povzročile naravne nesreče ali povečale ogroženost prostora. 
(2) Na erozijskih, plazljivih in plazovitih območjih so dovoljeni vsi posegi, s katerimi se zaščiti 
teren oziroma poseg, ki služijo stabiliziranju terena. Pred izvedbo posega je treba natančneje 
raziskati geomehanske lastnosti terena ter določiti potrebne zaščitne ukrepe. 
(3) Na erozijskih območjih je prepovedano: 

- poseganje v prostor na način, ki pospešuje erozijo in oblikovanje hudournikov, 
- ogoljevanje površin, 
- 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, 

- 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 in skladiščenje lesa in drugih materialov, 
- zasipavanje z odkopnim ali odpadnim materialom, 
- odvzemanje naplavin z dna brežin, razen zaradi zagotavljanja pretočne sposobnosti, 

hudourniške struge,
- vlačenje lesa. 

(4) Na plazljivem območju se v zemljišče ne sme posegati tako, da bi se zaradi tega sproščalo 
gibanje hribin in ogrozila stabilnost zemljišča. Prepovedano je: 

1. zadrževanje voda, predvsem z gradnjo teras, in drugi posegi, ki bi lahko pospešili 
zamakanje zemljišč, 

2. poseganje, ki bi lahko povzročilo dodatno zamakanje zemljišča in dvig podzemne vode, 
3. izvajati zemeljska dela, ki dodatno obremenjujejo zemljišče ali razbremenjujejo podnožje 

zemljišča, 
4. krčenje in večja obnova gozdnih sestojev ter grmovne vegetacije, ki pospešuje plazenje 

zemljišč. 
(5) Na območjih velikega in srednjega tveganja za plazljivosti, prikazanih v kartah Prikaz stanja 
prostora, so gradnje in druga večja zemeljska dela možni le na podlagi analize stabilnosti terena, 
ter geoloških in geomehanskih poročil, ki bodo podala jasne usmeritve pod kakšnimi pogoji je 
gradnja možna.

95. člen
(varstvo pred požarom)

(1) Pri načrtovanju gradenj in prostorskih ureditev je potrebno upoštevati požarna tveganja, ki so 
povezana s povečano možnostjo nastanka požara zaradi uporabe požarno nevarnih snovi in 
tehnoloških postopkov, z vplivi obstoječih in novih industrijskih objektov in tehnoloških procesov 
ter z možnostjo širjenja požara med posameznimi poselitvenimi območji. 
(2) Pri gradnjah objektov in pri urejanju prostora je treba upoštevati prostorske, gradbene in 
tehnične predpise, ki urejajo varstvo pred požarom, zato je potrebno zagotoviti: 

- odmike od meje parcel in med objekti ter potrebne protipožarne ločitve,
- neovirane in varne dovoze, dostope ter delovne površine za intervencijska vozila,
- vire za zadostno oskrbo z vodo za gašenje. 

(3) Na območjih brez hidratnega omrežja je treba zagotoviti bazene ali druge načine, ki zagotavljajo 
požarno varnost. 
(4) Gradnje in ureditve v prostoru morajo biti zasnovane tako, da zagotavljajo dovoz do vodotokov, 
hidrantov in požarnih bazenov. 
(5) Obstoječe in nove urgentne poti morajo zagotavljati dostope intervencijskim vozilom.
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96. člen
(ureditve za obrambne potrebe)

(1) Območja izključne rabe prostora za potrebe obrambe so območja namenjena izključno za 
obrambne potrebe, na katerih potekajo stalne aktivnosti, zlasti za razmestitev, usposabljanje in 
delovanje vojske. Na teh območjih so za potrebe obrambe dovoljene prostorske ureditve ter gradnja 
objektov in ostale infrastrukture.
(2) Obrambne dejavnosti ne smejo povzročati negativnih vplivov na okolje, ki bi presegali 
dovoljene ravni oziroma zmanjševali potenciale za druge rabe in dejavnosti v prostoru. 
(3) Pri načrtovanju gradnje je potrebno upoštevati veljavno zakonodajo s področja graditve 
zaklonišč oziroma zaklonilnikov.

(1) Ta odlok, glede na občutljivost za škodljive učinke hrupa, določa stopnje varstva pred hrupom, 
ki so določene za posamezne površine. 

- I. stopnja varstva pred hrupom je določena za površine na mirnih območjih na prostem, ki 
potrebujejo povečano varstvo pred hrupom; 

- II. stopnja varstva pred hrupom je določena za površine podrobnejše namenske rabe 
prostora, na katerih ni dopusten noben poseg v okolje, ki je moteč zaradi povzročanja hrupa; 

- III. stopnja varstva pred hrupom je določena za površine podrobnejše namenske rabe 
prostora, na katerih so dopustni z vidika hrupa manj moteči posegi v okolje; 

- IV. stopnja varstva pred hrupom je določena na površinah podrobnejše namenske rabe, na 
katerih je dopusten poseg v okolje, ki je lahko bolj moteč zaradi povzročanja hrupa. 

Za območje z namensko rabo A - območja razpršene poselitve velja III. stopnja varstva pred 
hrupom.
Za območje z namensko rabo G - gozdna zemljišča velja IV. stopnja varstva pred hrupom.
Za območje z namensko rabo K2 - območja drugih kmetijskih zemljišč velja IV. stopnja 
varstva pred hrupom.
Za območje z namensko rabo VC - območja celinskih voda velja IV. stopnja varstva pred 
hrupom.
(2) V IV. stopnji varstva pred hrupom je treba vse obstoječe stanovanjske objekte varovati ali 
urejati pod pogoji za III. stopnjo varstva pred hrupom. 
(3) V II. stopnji varstva pred hrupom se pas ob državnih in lokalnih cestah ureja pod pogoji za III. 
stopnjo varstva. Pas ob državnih cestah znaša 25 m na vsako stran od osi državne ceste, pas ob 
lokalnih zbirnih cestah pa 15 m na vsako stran od roba ceste. 
(4) Na meji med I. in IV. stopnjo varstva pred hrupom ter na meji med II. in IV. stopnjo varstva 
pred hrupom morajo v območju s IV. stopnjo varstva pred hrupom v širini z vodoravno projekcijo 
1000 m veljati pogoji varstva pred hrupom za III. stopnjo varstva pred hrupom. 
(5) V posamezna območja se lahko umeščajo le tiste dejavnosti, ki ne povzročajo prekomernega 
hrupa glede na zakonsko predpisane mejne vrednosti za posamezno območje varstva pred hrupom. 
(6) V primeru, ko nivo hrupa v okolju z umestitvijo novih dejavnosti presega dovoljeno raven za 
posamezno območje, je umestitev dopustna le, če je moč s smiselnimi protihrupnimi ukrepi 
oziroma zaščito zmanjšati vpliv vira hrupa ali znižati splošno raven hrupa v območju tako, da ne 
bodo presežene mejne ravni hrupa za območje. 
(7) Pri novogradnjah, spremembah namembnosti in rekonstrukcijah obstoječih objektov v 
varovalnih pasovih obstoječih javnih cest je treba gradnje objektov načrtovati z aktivno zaščito 
pred hrupom, z zaščito oken ali fasade, da ne bo potrebna izvedba dodatnih protihrupnih ukrepov 
zaradi prometa na cesti.
(8) Stopnje varstva pred hrupom so lahko izjemoma presežene za javne prireditve, javne shode ali 
druge dogodke na katerih se uporabljajo zvočne ali druge naprave, za kar je treba pridobiti soglasje 
pristojnega soglasodajalca.
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(9) Če je vir hrupa cesta, železniška proga ali druga prometna infrastruktura, mora upravljavec teh 
virov hrupa zagotoviti izvedbo ukrepov za zmanjšanje emisije hrupa v okolje in prilagoditi pretok 
vozil na stopnjo, ki ne povzroča čezmerne obremenitve okolja s hrupom. 
(10) Mejne in kritične vrednosti kazalcev hrupa so določene s posebnimi predpisi. 
(11) S spremembo Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju se v skladu z uredbo 
spremenijo tudi zgoraj navedene omejitve.

99. člen
(varstvo pred elektromagnetnim sevanjem)

(1) Gradnja objektov ali naprav ter razmestitev dejavnosti, ki so vir elektromagnetnega sevanja, ne 
sme presegati obremenitev okolja, ki jih določa predpis o elektromagnetnem sevanju v naravnem 
in življenjskem okolju. 
(2) Za vse objekte (novogradnje, nadzidave, dozidave objektov in spremembe namembnosti), 
namenjene bivanju, ki posegajo v elektroenergetske varovalne koridorje obstoječih daljnovodov, 
je potrebno pridobiti dokazilo pooblaščene organizacije, da niso prekoračene mejne vrednosti 
dopustnega elektromagnetnega sevanja v skladu s predpisi.

100. člen
(varovanje pred svetlobnim onesnaženjem)

(1) Pri osvetljevanju objektov je treba upoštevati ukrepe za zmanjševanje emisije svetlobe v okolje, 
ki jih določajo predpisi s področja svetlobnega onesnaženja okolja. 
(2) 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.

101. člen
(zagotavljanje ustreznega osončenja)

(1) Pri gradnji stanovanjskih objektov je treba upoštevati merila za osvetlitev, osončenje, 
prevetrenost in druge zahteve v skladu s predpisi in tem načrtom. 
(2) Če leži načrtovani objekt južno, jugovzhodno ali jugozahodno od obstoječe stanovanjske 
stavbe, mora biti razmik med robom kapi načrtovanega objekta in zunanjim zidom (fasado) 
obstoječe sosednje stanovanjske stavbe najmanj 1,5 višine kapi načrtovanega objekta. V kolikor so 
spodnje etaže obstoječe stanovanjske stavbe pretežno namenjene drugi dejavnosti, se razmiki med 
objekti lahko zmanjšajo za skupno višino teh etaž. Načrtovani objekt leži južno, jugovzhodno ali 
jugozahodno od obstoječega objekta, če več kot polovica dolžine fasadnega oboda obstoječe 
stanovanjske stavbe leži znotraj območja, ki ga določata premici, ki potekata pod kotom ±45º od 
smeri severa, od točk skrajnih južnih, vzhodnih in zahodnih vogalov fasade novo predvidenega 
objekta.
 


	351-132_2023-02.docx

		2023-02-28T13:31:48+0100


		2023-02-28T15:10:18+0100




