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Šentjernej, 22. julij 2013 Številka 5/2013

Na podlagi 38. člena Statuta občine Šentjernej (Uradni vestnik Občine Šentjernej, št. 3/12-UPB2) razglašam:

1. člen
(uvodna določba)

(1) S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve
Občinskega prostorskega načrta Občine Šentjernej, ki je bil
sprejet z odlokom, objavljenim v Uradnem vestniku Občine
Šentjernej, št. 04/2010 (v nadaljevanju OPN).

(2) Spremembe in dopolnitve OPN iz predhodnega odstavka
se nanašajo na:
- upoštevanje smernic nosilcev urejanja prostora v strateškem
in izvedbenem delu,
- spremembe prostorskih izvedbenih pogojev za odprti
prostor z upoštevanjem spremembe zakonodaje in smernic
nosilcev urejanja prostora,
- spremembe prostorskih izvedbenih pogojev na območjih
naselij, razpršene poselitve in razpršene gradnje z dodatno
razlago pomena izrazov, uporabljenih v odloku, določitvijo
dodatne tipologije objektov ter spremembe oz. dopolnitve že
opredeljenih,
- dopolnitev vrste gradenj in vrste dejavnosti na posameznih
območjih podrobnih prostorskih rab,
- dopolnitev oz. spremembe prostorskih izvedbenih pogojev
za parcelacijo,
- dopolnitev oz. spremembe podrobnih meril po posamezni
enoti urejanja prostora v območjih naselij in razpršene
poselitve in na območjih vinogradniške razpršene poselitve,
- dopolnitev oz. spremembe izvedbenih pogojev v območjih
občinskih podrobnih prostorskih načrtov ter s tem v zvezi
uskladitev navedb glede veljavnosti in sprememb sprejetih
občinskih prostorskih aktov v končnih določbah,
- posamične spremembe in dopolnitve kartografskega dela
OPN znotraj stavbnih zemljišč, ki se nanašajo na meje med
namenskimi rabami, kategorije namenskih rab, stopnje
izkoriščenosti parcel, namenjenih gradnji, in druge prostorske
izvedbene pogoje,
- upoštevanje izdanih upravnih dovoljenj za gradnjo z
opredelitvijo stavbnega zemljišča v kartografskem delu OPN,
- odpravo neskladij med posameznimi deli tekstualnega in
grafičnega dela OPN.

(3) Spremembe in dopolnitve OPN se v grafičnih prikazih
upoštevajo tako, da se:
1) v A. Strateškem delu karta III. Zasnova komunalne in

energetske infrastrukture spremeni tako, da se v zasnovi
energetskega omrežja upošteva spremenjena rešitev
energetske oskrbe občine; vriše se 2 x 20 kV kablovod
(navezava na predvideno RTPDobruška vas),
2) B. Izvedbeni del v celoti nadomesti z novimi kartami, s
prikazi v naslednjih vsebinah:
1. Pregledna karta občine z delitvijo na liste (M 1 : 50.000)
2. Pregledna karta občine s prikazom osnovne namenske rabe
in ključnih omrežij gospodarske javne infrastrukture (M 1:
50.000)
3. Prikaz območij enot urejanja prostora, osnovne oziroma
podrobnejše namenske rabe prostora in prostorskih
izvedbenih pogojev (M 1: 5000)
4. Prikaz območij enot urejanja prostora in gospodarske javne
infrastrukture (M 1: 5000).

(4) Sestavni del sprememb in dopolnitev OPN so obvezne
priloge, ki vsebujejo:
1 Izvleček iz hierarhično višjega prostorskega akta
2. Prikaz stanja prostora
3. Seznam strokovnih podlag, na katerih temeljijo rešitve v
OPN
4. Smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora
5. Obrazložitev in utemeljitev sprememb in dopolnitev OPN
6. Povzetek za javnost
7. Odločbo Ministrstva za kmetijstvo in okolje glede izvedbe
CPVO.

V 2. členu se v drugem odstavku pod »III. Izvedbeni del« pred
zadnjo alinejo doda nova alineja, ki se glasi:
»
- podrobna merila za načrtovano infrastrukturo na območjih z
naravovarstvenim statusom ali drugimi naravovarstvenimi
vsebinami«

V 8. členu (povezave s sosednjimi občinami) se tretji
odstavek spremeni tako, da se glasi:

I. UVODNE DOLOČBE

II. STRATEŠKI DEL

2. člen

3. člen

Na podlagi 52. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09, 80/10-ZUPUDPP,
43/11-ZKZ-C, 57/12, 57/12-ZUPUDPP-A in 109/12) v povezavi s prvim odstavkom 30. člena Zakona o spremembah in
dopolnitvah Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 57/12) ter 22. člena Statuta Občine Šentjernej (Uradni vestnik
Občine Šentjernej, št. 12/07- uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Šentjernej na svoji 21. redni seji dne 17.7.2013
sprejel

ODLOK
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URADNI VESTNIK2

»(3) Za boljšo energetsko oskrbo se načrtuje zagotavljanje
električne energije preko 2 x 20 kV kablovoda iz RTP
Dobruška vas, predviden v sosednji Občini Škocjan.
Umestitev načrtovanega priključnega daljnovoda z mestom
priključitve v obstoječ daljnovod bo predmet uskladitve med
obema občinama.«.

V 24. členu (energetika – električno omrežje) se:

1) peti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(5) Pri prenosu in distribuciji električne energije se bodo pri
umeščanju proučili najugodnejši poteki tras, ki morajo poleg
funkcionalno tehnoloških vidikov upoštevati prostorsko
prilagojenost urbanemu razvoju in skladnost s prostorskimi
možnostmi in omejitvami. Elektroenergetske koridorje se bo
praviloma združevalo s koridorji ostale energetske in druge
infrastrukture. Na pozidanih območjih oziroma stanovanj-
skih območjih in na območjih kulturne dediščine bo imela
prednost kabelska izvedba omrežja.«.

2) v šestem odstavku prvi in drugi stavek črta.

V 25. členu (energetika-plinovodno omrežje) se za tretjim
odstavkom doda nov odstavek, ki se glasi:
»(4) Uporaba daljinskih sistemov oskrbe s toploto bo
pogojena z razširjenostjo in uporabo zemeljskega plina, zato
je na področju lokalne energetike smotrno spodbujati sisteme
uporabe plina, v začetnih fazah utekočinjenega naftnega plina
(UNP), ki jih bo možno v končni fazi predelati za uporabo
zemeljskega plina.«.

V 26. členu (energetika-obnovljivi viri) se:

1) prvi in drugi odstavek spremenita tako, da se glasita:
»(1) Zasnova oskrbe občine z energijo temelji na izhodiščih
prihodnjega razvoja občine in lokalnem energetskem
konceptu. Temeljni dokument oskrbe z energijo je lokalni
energetski koncept občine.

(2) Zagotavlja se dolgoročna in kakovostna oskrba z energijo
iz raznovrstnih virov, pri čemer se spodbuja povečevanje
deleža oskrbe iz obnovljivih virov. Uporaba obnovljivih
energetskih virov se spodbuja na celotnem območju občine,
pri čemer morajo biti objekti in ureditve prostorsko
integrirani.«.

2) četrti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(4) Vzpodbujala se bo gradnja manjših sončnih elektrarn,
vgradnja kogeneracijskih ter trigeneracijskih naprav za
soproizvodnjo toplote, hlada in električne energije ter izvedba
daljinskega ogrevanja na plin ali lesno biomaso.«.

3) za petim odstavkom doda nov odstavek, ki se glasi:
»(6) Gradnja malih hidroelektrarn (mHE) na porečju Krke se
načrtuje ob upoštevanju pogojev, s katerimi se zagotavlja
ekološko sprejemljiv pretok in pretok, ki bo omogočal narav-
no hidrodinamiko. Ob tem morajo biti zagotovljeni pogoji za
ohranitev vodnih in obvodnih habitatov ter ekološke poveza-

4. člen

5. člen

6. člen

nosti habitatov pred in za zajezitvijo oziroma odvzemom
vode, pri čemer se predhodno ugotovi stanje habitatov ter
ogroženih vrst.«.

V 27. členu se podnaslov spremeni tako, da se glasi: »(vodni
viri in oskrba s pitno in ostalo vodo)« ter:

1) prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Skladno z odlokom o izvajanju javne gospodarske službe
za upravljanje javnega vodovoda je v občini Šentjernej za
področje preskrbe z vodo in upravljanja z vodovodom kot
upravljavec pooblaščena Komunala Novo mesto d.o.o.,
manjši del se napaja samostojno iz vodnjakov in kapnic.
Lokalnih vodovodov ni, le ti so bili v celoti že nadomeščeni z
javnim vodovodnim sistemom. Največji del prebivalstva
občine (okrog 44 %) se oskrbuje iz vodnega vira Jezero
(Družinska vas) ter le 55,3 % prebivalcev iz vodnih virov z
nahajališčem v občini Šentjernej. Za trenutno oskrbo naselij v
občini je potrebnih 16 l/s.«.

2) za petim odstavkom doda nov odstavek, ki se glasi:
»(6) V okviru posameznih lokacij objektov se vzpodbuja
izvedba zbiralnikov meteornih voda z namenom izkoriščanja
za sanitarno vodo, vodo za zalivanje (namakanje) in ostalo
rabo.«.

3) šesti odstavek preštevilči v sedmi (7) odstavek.

V 29. členu (ravnanje z odpadki) se četrti odstavek spremeni
tako, da se glasi:
»(4) Za samo strategijo in tehnologijo izvajanja lokalne
službe se upošteva sprejeti Razvojni program ravnanja z
odpadki, normativi s tega področja ter veljavni odlok o
izvajanju gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi
odpadki in gospodarske javne službe odlaganja ostankov
komunalnih odpadkov na območju Občine Šentjernej.«.

V 30. členu (območja naselij) se:

1) za petim odstavkom doda nov odstavek, ki se glasi:
»(6) V občini se zagotavlja pokopne površine na pokopališčih
v Šentjerneju, Gorenjem Gradišču, Gorenji Orehovici,
Grobljah in Šmarju. Pokopališče v Šentjerneju zagotavlja
pokopne površine za njegovo celotno gravitacijsko območje.
Ostalim pokopališčem so določene manjše širitve z namenom
zagotovitve predvsem ustreznega prostora za odlaganje
komunalnih odpadkov in parkiranja. Ob pokopališču v
Gorenjem Gradišču se poleg tega del površine namenja tudi
za pokope. Širitev pokopališča v Šmarju se določi na podlagi
preveritve prostorskih in ostalih pogojev, za kar se predhodno
izdela ustrezne strokovne podlage.«.

2) ostali trije odstavki ustrezno preštevilčijo.

V 31. členu (območja razpršene poselitve) se za drugim

7. člen

8. člen

9. člen

10. člen
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odstavkom doda nov odstavek, ki se glasi:
»(3) Na območjih naravnih vrednot in območjih habitatov
ogroženih in zavarovanih rastlinskih in živalskih vrst ter
habitatov, ki se (glede na druge habitatne tipe, prisotne na
celotnem območju države) prednostno ohranja v ugodnem
stanju, se prostorskih ureditev izven območij naselij in
posameznih posegov v prostor ne načrtuje.«.

V 32. členu (območja sanacije razpršene poselitve) se za
tretjim odstavkom doda nov odstavek, ki se glasi:
»(4) Sanacija razpršene gradnje naj se izvaja na način, da bo
zagotovljeno ohranjanje naravnih vrednot in biotske razno-
vrstnosti, značilnih elementov kulturne krajine (travniški
sadovnjaki, živice, mejice, posamezna drevesa, skupine
dreves, gozdni otoki).«.

V 41. členu (razvojna območja turizma in rekreacije) se v
drugem odstavku v oklepaju doda: »… in Prežek«.

42. člen (razvojna območja mineralnih surovin) se spremeni
tako, da se glasi:
»(1) V občini sta dva pridobivalna prostora, za katera je
država podelila rudarsko pravico za izkoriščanje mineralnih
surovin in sicer:
- Cerov Log, kjer je mineralna surovina tehnični kamen -
dolomit; koncesija izdana podjetju CGP d.d. Novo mesto (za
osnovni prostor za obdobje 15 let do leta 2016; za širitev 1 za
obdobje 10 let do leta 2015, v predvidenem obsegu 200.000
m3 letno; za širitev 2 za obdobje 15 let do leta 2025, v
predvidenem obsegu 400.000 m3 letno),
- Polhovica- Prapreče, kjer je mineralna surovina kremenov
pesek; koncesija izdana podjetju Kremen d.d., Novo mesto
(za osnovni prostor za obdobje 20 let do leta 2012).

(2) Nahajališče Jesenovski jarek na Gorjancih (tehnični
kamen-dolomit) je potencialno zanimivo za izkoriščanje
mineralne surovine, vendar se zaradi težje dostopnosti v OPN
ne opredeljuje kot območje mineralnih surovin. Nelegalni
kop na tem območju se bo saniral brez nadaljnjega
izkoriščanja mineralne surovine.

(3) Ostali nelegalni kopi v občini: Sončnik, Golobnica-a, b,
Vrhovski boršt, Ustraški boršt, Cerov Log-a, Mihovo,
Javorovica, Pogrošnik in Peščenski jarek, so manjši in nimajo
podeljene rudarske pravice. Na teh območjih je predvidena
sanacija brez izkoriščanja mineralnih surovin. Nelegalne
kope se sanira s povrnitvijo v naravno stanje ali sekundarni
biotop. Sanacija območij, ki so opredeljena kot naravna
vrednota in so se na njih nezakonito izkoriščale mineralne
surovine, se izvaja tako, da se v čim večji možni meri
ohranjajo lastnosti, zaradi katerih je del narave opredeljen za
naravno vrednoto. Naravno vrednoto se ohranja vidno in
dostopno.

(4) V primeru izkazanega interesa za izkoriščanje mineralnih
surovin na novih območjih bo občina pretehtala, ali je smo-
trno določeno območje z osnovno namensko rabo prostora

11. člen

12. člen

13. člen

opredeliti kot območje mineralnih surovin. Raziskovanje
mineralnih surovin je dopustno na celotnem območju občine.
Za namen izkoriščanja mineralnih surovin je potrebno
sprejeti občinski podrobni prostorski načrt (OPPN).

(5) V nelegalnih kopih v bližini območij naselij se območja
sanira v smislu prostora za rekreacijo (Sončnik) oz. priredit-
venega prostora (Javorovica), brez nadaljnjega izkoriščanja
mineralnih surovin.

(6) Pri izkoriščanju tehničnega kamna - dolomita v
pridobivalnem prostoru Cerov Log se stremi k optimizaciji
izkoriščanja in sprotni sanaciji, po preteku koncesije pa k
dokončni sanaciji in zaprtju površinskega kopa. Ob
izkoriščanju mineralnih surovin se ohranja naravno stanje
potoka Pendirjevka.

(7) Pri izkoriščanju mineralnih surovin ali sanaciji območij
nezakonitega izkoriščanja mineralnih surovin se opravi
občasno spremljanje stanja z namenom pravočasnega odkrit-
ja novih kvalitet naravne vrednote. V primeru, ko se zaradi
neodložljivega posega predvideva poškodovanje ali uničenje
naravne vrednote in ni mogoče zagotoviti njenega in-situ
varstva, se le-to ustrezno dokumentira in za fizično presta-
vljive naravne vrednote izvede ukrepe ex-situ varstva.

(8) Vegetacijo na naravni vrednoti se lahko odstrani v
primeru, da se s tem omogoči dostop, izboljša vidnost ali
prepreči vpliv rastlinstva na vrednoto. Tresljaji zaradi
razstreljevanja ali iz drugih virov ne smejo biti tolikšni, da bi
lahko ogrozili stabilnost naravne vrednote.«.

V 45. členu se podnaslov spremeni tako, da se glasi:
»(območja ohranjanja narave)« ter:

1) na koncu prvega odstavka doda besedilo, ki se glasi:
»Na območju zavarovanih naravnih vrednot se upošteva
varstvene režime odloka o razglasitvi naravnih znamenitosti
in nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov v
občini Novo mesto (Uradni list RS, št. 38/92).«.

2) tretji odstavek črta.

V 51. členu (območja za varstvo pred naravnimi in drugimi
nesrečami) se peti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(5) Načrtovanje objektov mora zagotoviti ustrezno
protipotresno varnost, zato mora biti pri projektiranju le-teh
upoštevan projektni pospešek tal, ki na zahodnem delu občine
znaša 0,175 g, na vzhodnem pa 0,200 g.«.

V 52. členu (območja zaščite in reševanja) se prvi odstavek
spremeni tako, da se glasi:
»(1) Za primer naravnih in drugih nesreč se zagotavljajo
površine za pokop večjega števila ljudi na površinah obsto-
ječih pokopališč v Šentjerneju in Orehovici. Deponija
ruševin, naplavin in ostalega materiala je v peskokopu Cerov

14. člen

15. člen

16. člen
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Log oziroma se po potrebi določijo dodatne površine. Ob
množičnem poginu živali se kadavri pokopajo na območju
južno od naselja Mihovica. Območja za evakuacijo
prebivalstva in za začasno nastanitev prebivalstva so površine
v Šentjerneju, v osnovni šoli Šentjernej, za oskrbo poško-
dovancev pa v Zdravstveni postaji Šentjernej.«.

V 53. členu (območja za potrebe obrambe) se:

1) prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Na območju Občine Šentjernej se nahaja območje
možne izključne rabe za potrebe obrambe Trdinov vrh.«.

2) doda nov odstavek, ki se glasi:
»(2) Območja možne izključne rabe so območja, ki so
primarno namenjena za druge potrebe, vendar se jih v prime-
ru izrednega stanja, vojnega stanja ali krize, lahko uporabi za
obrambne potrebe ter v miru za usposabljanje oziroma so za
obrambne potrebe v souporabi.«.

3) drugi in tretji odstavek ustrezno preštevilčita.

V 55. členu (prostorski izvedbeni pogoji) se za tretjim
odstavkom doda nov odstavek, ki se glasi:
»(4) Posege in dejavnosti na območju, ki ima na podlagi pred-
pisov s področja ohranjanja narave poseben status, je potreb-
no načrtovati in izvajati tako, da bo zagotovljeno njihovo
celostno ohranjanje. Na podlagi 105. člena Zakona o
ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04) je potrebno za
posege na območjih, ki imajo na podlagi predpisov s področja
ohranjanja narave poseben status, pridobiti naravovarstvene
pogoje in naravovarstveno soglasje, ki ga izda za to pristojno
ministrstvo.«.

V 65. členu (območja kmetijskih zemljišč) se:

1) v prvem odstavku besedilo za prvim stavkom črta,

2) dodata dva nova odstavka, ki se glasita:
»(2) Na najboljših kmetijskih zemljiščih so brez spremembe
namenske rabe dovoljene naslednje gradnje in prostorske
ureditve:
- vzdrževalna dela, rekonstrukcija in odstranitev obstoječih
legalno zgrajenih objektov,
- vzdrževalna dela ter gradnja oz. postavitev pomožnih
kmetijskih objektov: kozolcev, rastlinjakov, poljskih poti,
ograj za pašo živine in obor za rejo divjadi s pripadajočim
krmiščem, ograj in opor za trajne nasade ter opor za mreže
proti toči,
- vzdrževalna dela in gradnja omrežij gospodarske javne
infrastrukture: cevovodov za pitno in odpadno vodo s
pripadajočimi objekti, elektroenergetskih vodov s pripada-
jočimi objekti, komunikacijskih vodov, plinovodov, vroče-
vodov in priključkov nanje; gradnja nadzemnih vodov in
naprav je dopustna le, če niso možne alternativne rešitve, pri
čemer je gradnja brezžičnih telekomunikacijskih objektov

17. člen

18. člen

19. člen

III. IZVEDBENI DEL

dovoljena pod le pogojem, da vrednosti elektro-magnetnega
sevanja, ki jih povzročajo, ne presegajo jakosti, določene s
področno zakonodajo,
- posegi za začasne ureditve za potrebe obrambe in varstva
pred naravnimi in drugimi nesrečami,
- gradnja začasnih objektov, ki jih določa veljavna zakono-
daja,
- rekonstrukcije lokalnih cest in javnih poti,
- gradnja avtobusnih postajališč in pločnikov ob rekon-
strukciji lokalnih cest,
- gradnja podpornega zidu, če je potreben za ohranitev
stabilnosti zemljišča, pa na stavbnem zemljišču, ki meji na
kmetijsko zemljišče ni zadostnega razpoložljivega prostora
ter v vinogradniških območjih, če je potreben za ohranitev
stabilnosti zemljišča,
- agrarne operacije in vodni zadrževalniki, prednostno v
območju intenzivnega razvoja. V območjih varovanja
naravnih danosti Krke in Gorjancev ter v območju razvoja
turizma in vinogradništva se praviloma ohranja obstoječ
obseg kmetijskih zemljišč kot pomemben element kulturne
krajine, agrarnih operacij pa se, razen izjemoma, na teh
območjih ne izvaja.

(3) Na drugih kmetijskih zemljiščih so brez spremembe
namenske rabe dovoljene naslednje gradnje in prostorske
ureditve:
- vzdrževalna dela, rekonstrukcija in odstranitev obstoječih
legalno zgrajenih objektov,
- vzdrževalna dela ter gradnja oz. postavitev pomožnih
kmetijskih objektov: kozolcev, rastlinjakov, poljskih poti,
ograj za pašo živine in obor za rejo divjadi s pripadajočim
krmiščem, ograj in opor za trajne nasade, opor za mreže proti
toči ter ostalih vrst pomožnih kmetijskih objektov, ki jih
določa veljavna zakonodaja,
- vzdrževalna dela in gradnja omrežij gospodarske javne
infrastrukture: cevovodov za pitno in odpadno vodo s
pripadajočimi objekti, elektroenergetskih vodov s pripada-
jočimi objekti, komunikacijskih vodov, plinovodov, vroče-
vodov in priključkov nanje; gradnja nadzemnih vodov in
naprav je dopustna le, če niso možne alternativne rešitve, pri
čemer je gradnja brezžičnih telekomunikacijskih objektov
dovoljena pod le pogojem, da vrednosti elektro-magnetnega
sevanja, ki jih povzročajo, ne presegajo jakosti, določene s
področno zakonodajo,
- posegi za začasne ureditve za potrebe obrambe in varstva
pred naravnimi in drugimi nesrečami,
- vzdrževalna dela in gradnja začasnih objektov, ki jih določa
veljavna zakonodaja,
- rekonstrukcije lokalnih cest in javnih poti,
- gradnja avtobusnih postajališč in pločnikov ob rekonstruk-
ciji lokalnih cest,
- gradnja podpornega zidu, če je potreben za ohranitev stabil-
nosti zemljišča, pa na stavbnem zemljišču, ki meji na kmetij-
sko zemljišče ni zadostnega razpoložljivega prostora ter v
vinogradniških območjih, če je potreben za ohranitev
stabilnosti zemljišča,
- agrarne operacije in vodni zadrževalniki, prednostno v ob-
močju intenzivnega razvoja. V območjih varovanja naravnih
danosti Krke in Gorjancev ter v območju razvoja turizma in
vinogradništva se praviloma ohranja obstoječ obseg
kmetijskih zemljišč kot pomemben element kulturne krajine,
agrarnih operacij pa se, razen izjemoma, na teh območjih ne
izvaja.«.
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20. člen

21. člen

V 66. členu (območja gozdnih zemljišč) se:

1) za tretjo alinejo drugega odstavka doda nova alineja, ki se
glasi:
»
- gradnja avtobusnih postajališč in pločnikov ob
rekonstrukciji lokalnih cest,«

2) pred zadnjo alinejo drugega odstavka dodata dve novi
alineji, ki se glasita:
»
- postavitev obore za rejo divjadi,
- gradnja baznih postaj mobilne telefonije in drugih objektov
za brezžični prenos signalov je dovoljena ob soglasju
pristojne gozdarske javne službe,«

3) zadnja alineja drugega odstavka spremeni tako, da se glasi:
»
- krčitev gozda v kmetijske namene po pridobljenem
dovoljenju pristojne javne gozdarske službe.«

4) tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(3) Gradnje in prostorske ureditve iz prejšnjega odstavka so
dovoljene pod pogojem, da niso v nasprotju z
gozdnogospodarskimi načrti in funkcijami gozda, ne ovirajo
osnovne dejavnosti oziroma niso v nasprotju z interesi
gozdarstva, k njim pa je treba pridobiti ustrezno soglasje
pristojne javne gozdarske službe.«.

V 67. členu (območja voda) se:

1) sedma alineja tretjega odstavka dopolni tako, da se na
koncu doda naslednje besedilo:
» … ter izvajanju nalog policije,«

2) osma in deveta alineja tretjega odstavka spremenita tako,
da se glasita:
»
- rekonstrukcija in sprememba namembnosti obstoječih
objektov in naprav na vodnem ali priobalnem zemljišču, ki
bistveno ne spreminja namembnosti in velikosti objekta;
enaki pogoji veljajo tudi za gradnjo novega objekta na istem
mestu,
- sprememba mlinov/žag za potrebe turizma in urejanja mHE
pod pogoji, da objekti ohranjajo bistvene morfološke
značilnosti in kvalitete vodotokov in obvodnega prostora ter
zagotavljajo ugodno stanje vrst in habitatnih tipov ter
ekološko sprejemljiv pretok,«.

3) za petim odstavkom dodajo trije novi odstavki, ki se
glasijo:
»(6) Lastnik ali drugi posestnik vodnega, priobalnega ali
drugega zemljišča mora, skladno z določbami področne
zakonodaje:
- dopustiti vsakomur neškodljiv prehod čez svoje zemljišče
do vodnega dobra ter dopustiti splošno rabo vodnega dobra,
razen če je na vodnem priobalnem ali drugem zemljišču
zgrajen objekt, namenjen za rabo voda, dopustiti zagotovitev
varnosti plovbe in varstva pred utopitvami v naravnih

kopališčih, varstva voda pred onesnaženjem ter za obrambo
države, zaščite in reševanja ljudi, živali in premoženja ter
izvajanja nalog policije,
- izvajalcu javne službe dovoliti izvajanje z javno službo
povezanih del in omogočiti neškodljiv dostop na to zemljišče,
- dopustiti postavitev in obratovanje potrebnih merilnih
naprav, izkopna in vrtalna dela, poskusna črpanja, odvzem
vzorcev tal in druga dela za raziskovanje voda za oskrbo s
pitno vodo, izvajanje državnega monitoringa voda in razisko-
vanje voda, ki se izvaja v okviru predpisanih raziskovalnih
dejavnosti.

(7) Na vodnem, ali priobalnem zemljišču ni dovoljeno
postavljati objektov ali drugih ovir, ki bi preprečevale prost
prehod ob vodnem dobru, lastnik ali drug posestnik takega
zemljišča pa nima pravice do odškodnine, razen za navadno
škodo. Če drugače ni mogoče zagotoviti splošne rabe
vodnega dobra, lahko vlada zahteva odvzem ali omejitev
lastninske pravice na vodnem, priobalnem ali drugem
zemljišču po predpisih, ki urejajo razlastitev.

(8) Lastnik objekta in naprave, ki je bila zgrajena na podlagi
pravnomočnega gradbenega dovoljenja, pa parcela pozida-
nega stavbnega zemljišča sega do meje vodnega zemljišča,
mora dovoliti prostor prehod ob vodnem dobru.«.

V 69. členu (razlaga izrazov) se:

1) prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:

»(1) Posamezni izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo
naslednji pomen:
- prvoten, domač, nastal na kraju, kjer se pojavlja;
izviren, samonikel (npr. avtohtone drevesne vrste, avtohtona
tipologija objektov).
- je objekt, ki s svojo podobo in dejavnostjo,
ki se opravlja v njem, ustvarja splošno podobo naselja oz. dela
naselja. Osnovni objekt je pri stanovanjskih površinah stano-
vanjski ali poslovno stanovanjski, pri površinah centralnih
dejavnosti poslovni objekt oz. objekt družbene infrastrukture,
pri površinah proizvodnih dejavnosti proizvodni ali poslovni
objekt oz. gospodarski objekt domačije in hlev, ko gre za
površine z objekti za kmetijsko proizvodnjo, pri posebnih
območjih pa počitniški objekt.
- je objekt zgrajen v prostoru
pred veljavnostjo tega akta, njegova prisotnost pa je razvidna
iz uradnih evidenc ali drugih ustreznih listin.
- je gradnja, ki vključuje dozidavo,
nadzidavo in/ali rekonstrukcijo objekta z namenom
posodobitve objekta zaradi izboljšanja njegove funkcional-
nosti oz. uporabnosti.
- je sklop stavb, ki služijo kmetijskemu
gospodarstvu (stanovanjska hiša z gospodarskimi in drugimi
spremljajočimi objekti, ipd.).
- je linija, na katero morajo biti z enim
robom fasade postavljeni objekti, ki se gradijo na zemljišču
ob tej liniji.
- je linija, ki razmejuje zelene, odprte
površine od ureditvenega območja naselja in predstavlja
skrajni rob naselja, do katerega je dovoljena širitev pozidave,
ob ustrezni predhodni opredelitvi stavbnega zemljišča.

22. člen

Avtohton:

Osnovni objekt

Objekt obstoječ v prostoru

Prenova objekta

Domačija/kmetija

Gradbena linija

Regulacijska linija
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- so nestanovanjske
stavbe, zgrajene kot spremljajoči kmetijski objekti domačije
(garaža za kmetijsko mehanizacijo, skedenj, senik, kozolec,
ipd.).
- so nestanovanjske stavbe,
zgrajene v okviru podeželskega naselja (garaža, nadstrešek in
drugi pomožni objekti).
- je nestanovanjski pokopališki objekt.
- je nestanovanjski sakralni objekt.
- je objekt za občasno bivanje, zgrajen v
območju, namenjenem za gradnjo počitniških objektov,
- je gospodarski objekt za spravilo in predelavo
grozdja, kletarjenje, v katerem je del površin namenjen za
dejavnost točenja vina, lahko tudi za občasno bivanje v skladu
s pogoji tega odloka ali za nastanitvene kapacitete ter strežbe
v okviru turistične dejavnosti.
- je kmetijska stavba za kletarjenje, spravilo in pre-
delavo grozdja ter sadja, za pripravo in shranjevanje vina ter
za shranjevanje drugih kmetijskih pridelkov, strojev in
orodja, lahko tudi za občasno bivanje.

(3) Izrazi, uporabljeni v tem odloku, katerih pomen ni izrecno
določen v tem členu, imajo enak pomen, kot ga na dan
uveljavitve tega odloka določajo predpisi s področja
prostorskega načrtovanja in graditve objektov.«.

V 70. členu (splošna določila) se:

1) v prvem odstavku zadnji del besedila spremeni tako, da se
glasi: »… kulturnovarstvenih pogojev pristojne službe za
varstvo kulturne dediščine.«.

2) drugi, tretji in četrti odstavek črta

3) doda dvanajst novih odstavkov, ki se glasijo:
»(2) Določila glede tipologije objektov na območjih posame-
znih podrobnih namenskih rab ne veljajo na območjih, za
katera je predvidena izdelava občinskih podrobnih prostor-
skih načrtov.

(3) Tipologija objektov, določena za gradnjo novih objektov,
se smiselno uporablja tudi za rekonstrukcije in prenove
obstoječih.

(4) V primeru gradnje energijsko varčnega objekta se le-ta
načrtuje skladno s predpisi. Dopustno je odstopanje pri
umestitvi objekta, gabaritih in oblikovanju ter uporabi
materialov, pri čemer pa mora biti zagotovljeno kvalitetno
arhitekturno oblikovanj objekta.

(5) Pri določanju višine objektov se poleg predpisanih
dopustnih višin upošteva tudi vertikalni gabarit kakovostnega
oz. prevladujočega tipa obstoječih legalno zgrajenih objektov
v EUP, da stavbe ne bodo izstopale iz silhuete naselja in da
bodo ustrezno izkoriščene terenske danosti. V primeru
stavbe, ki sicer presega po odloku dovoljen višinski gabarit, je
potrebno v projektni dokumentaciji s prostorsko preveritvijo
utemeljiti njegovo sprejemljivost, da je zagotovljena
integracija glede na morfološki ustroj prostora in homogenost
stavb v območju domačije oziroma da je upoštevan izvorni
princip pozidave naselja.

Druge kmetijske gospodarske stavbe

Ostali spremljajoči objekti

Poslovilna stavba
Kapela
Počitniški objekt

Vinska klet

Zidanica

23. člen

(6) Kjer je pri posameznem tipu objekta dovoljena razgibana
tlorisna zasnova, dodajanje ali odvzemanje volumnov oz.
gradnja prizidka, se šteje, da predpisana višina kolenčnega
zidu velja za osnovni gabarit objekta. Kolenčni zid dopustnih
dodanih volumnov oz. prizidkov je lahko tudi višji, pri čemer
sleme dodanega volumna ne sme presegati slemena osnovne
strehe objekta.

(7) V naseljih v ravninskem delu občine, kjer so zaradi ozke
oz. trakaste parcelne strukture tlorisni gabariti objektov ožji
(manj kot 8 m), se pri posameznem tipu objekta dovoli višji
kolenčni zid od predpisanega in sicer največ do 2 m, da se
omogoča izkoriščenost podstrešja objekta.

(8) Dovoljene so tudi vse nižje višine objekta (npr: K, K+M,
P, P+M, P+1). Če je v okviru višinskega gabarita zapisana
klet, se ta lahko izvede, ni pa nujno.

(9) Obliko streh, naklona, kritine in smeri slemen se prilagodi
splošni oz. kakovostni podobi v EUP.

(10) Na strehah (razen na trški stavbi, kapeli in poslovilnem
objektu, zidanicah, skednju, seniku in kozolcu) je dovoljeno
postavljati sončne zbiralnike, vendar naj bodo postavljeni
zadržano in ob upoštevanju vpliva na podobo naselja.

(11) Pri oblikovanju fasad objektov se upošteva kakovostne
oz. prevladujoče okoliške objekte v EUP. Uporaba barv, ki so
v prostoru izrazito moteče in neavtohtone, niso dovoljene
(npr. florescentne barve).

(12) Višinske razlike na zemljišču naj bodo urejene s
travnatimi brežinami. Oporni zidovi so dopustni v primerih,
ko niso možna drugačna zavarovanja brežin. Biti morajo
obdelani z naravnimi materiali in praviloma ozelenjeni.
Upoštevajo se kakovostni oz. značilni obstoječi primeri v
EUP. Lahko so višine do 2 m, kjer pa je zaradi terenskih
razmer potrebna večja višina, mora biti njegovo oblikovanje
predmet posebne prostorske preveritve v okviru izdelane
projektne dokumentacije, s katero se predpiše arhitekturno
oblikovanje in ustrezna zazelenitev.

(13) Za prilagoditev obstoječega objekta neoviranemu
dostopu funkcionalno oviranim osebam je dovoljena tudi
namestitev dvigala na fasado objekta. V primeru, da se ga
izvede na glavni fasadi, mora biti njegovo oblikovanje
transparentno.«.

Pred 71. členom se doda naslov, ki se glasi: »2.1
TIPOLOGIJE OSNOVNIH OBJEKTOV«.

V 71. členu (trška stavba) se v naslovu drugega odstavka
beseda: »kubusa« nadomesti z »objekta«, za osemnajstim
stavkom pa doda stavek, ki se glasi:
»Izvedba strešnih izzidkov in frčad je dovoljena le na
dvoriščni strani objekta, če ta ne meji na javni prostor.«.

V 72. členu (sodobna stanovanjska stavba) se:

24. člen

25. člen

26. člen
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1) zadnji stavek prvega odstavka črta

2) drugi in tretji odstavek spremenita tako, da se glasita:
»(2) Velikost in oblika objekta
Dovoljena je razgibana tlorisna zasnova. Višinski gabarit
objekta je največ do K+P+1, pri čemer je lahko klet
popolnoma ali delno vkopana. V primeru izvedbe mansarde
namesto prve etaže (pri dvokapni strehi) je kolenčni zid lahko
visok do 1,20 m.
Dopustne so v zasnovi razgibane strehe (enokapne, ravne,
večkapne, simetrične dvokapne strehe ali dvokapnice v
zamiku). Naklon dvokapnih oz. večkapnih streh je od 20 do
40 stopinj, naklon ostalih streh je lahko tudi nižji. Dopustno je
kombiniranje dvokapnih ali enokapnih streh z ravnimi
strehami. Čopi niso dovoljeni. Frčade so dovoljene v primeru
izvedbe mansarde namesto prve etaže. Lahko so ravne,
enokapne ali dvokapne, pri čemer morajo biti na eni strešini
oblikovane enotno. Dovoljena so strešna okna. Kritina naj bo
opečne ali sive barve, za kritino se lahko uporabljajo tudi
sodobni materiali. Ravna streha je lahko tudi ozelenjena.

(3) Oblikovanje
Oblikovanje fasad naj bo enostavno in sodobno. Dovoli se
uporaba oz. kombinacija sodobnih materialov, kar velja tudi
za balkone in ograje.
Izvedba plinskih, elektro in ostalih omaric na obcestnih oz.
glavnih fasadah ni dovoljena, prav tako ni dovoljena izvedba
satelitskih anten in klimatskih naprav na vidnih mestih glavne
fasade.«.

V 73. členu (tradicionalna stanovanjska stavba) se:

1) v zadnjem stavku prvega odstavka črta del besedila: »,
nezahtevni in enostavni«

2) v naslovu drugega odstavka beseda: »kubusa« nadomesti z
»objekta«, v drugem stavku tega odstavka pa z »volumna«

3) sedmi stavek drugega odstavka spremeni tako, da se glasi:
»Kolenčni zid naj bo visok do 1,20 m.«

4) v drugem odstavku zadnji del osmega stavka (za vejico)
spremeni tako, da se glasi: »naklona med 35 in 45
stopinjami.«.

Za 73. členom se dodata nova 73.a in 73.b člena, ki se glasita:

»73.a člen
(suburbana stanovanjska stavba)

(1) Lega
Lego objektov je treba prilagoditi značilnostim obstoječe
grajene strukture. Objekti se ob upoštevanju zakonsko dolo-
čenih odmikov od vodotokov, cest, javnih poti in drugih
objektov gospodarske javne infrastrukture ter od parcelnih
mej postavljajo v okvir domačije v skladu s strukturnimi
zakonitostmi EUP, bodisi v gruči ali obcestni strukturi.

27. člen

28. člen

(2) Velikost in oblika objekta
Tlorisna zasnova objektov je v osnovi podolžna, z razmerjem
osnovnih stranic najmanj 1 : 1,2. Dopustno je dodajanje in
odvzemanje volumnov na osnovni podolgovat tloris (npr. v L,
U obliki).
Višinski gabarit objekta je največ do K+P+1+M, pri čemer je
lahko klet popolnoma ali delno vkopana. Kolenčni zid mora
biti v primeru izvedbe prvega nadstropja skrit pod kapjo, v
primeru izvedbe K+P+M je lahko kolenčni zid visok do
največ 1,20 m.
Streha naj bo usklajena s strehami v neposredni okolici.
Dovoljena je klasična dvokapna streha naklona med 30 in 45
stopinjami. Sleme dodanega volumna ne sme presegati
slemena osnovne strehe objekta. Nižji naklon je dopusten v
primeru, ko je ta že prisoten v EUP. Izven strnjenih
tradicionalnih delov naselij so dopustne tudi enokapne strehe
z nižjim naklonom in ravne strehe, štirikapna streha pa v
primeru, ko je v EUP že prisotna. Dopustno je tudi kombini-
ranje dvokapnih streh z ravnimi ali enokapnimi strehami v
primeru pokritih teras, vetrolovov, zimskih vrtov ipd.
Dovoljen je zamik slemena po dolžini objekta in izvedba
povečanega enostranskega napušča na glavni fasadi. Čopi so
dovoljeni, kjer so avtohtoni oziroma prevladujoči.
Dopustna so strešna okna, enokapne (pravokotne oziroma
dvignjene) frčade ali dvokapne frčade z enakim naklonom kot
osnovna streha. Frčade na eno strehi so enake oblike. Sončni
zbiralniki na strehi proti javnemu prostoru niso priporočeni.
Kritina naj bo opečne ali sive barve.

(3) Oblikovanje
Fasada objekta naj bo oblikovana enotno, pri arhitekturnih
elementih je dovoljena uporaba stekla, kovine, lesa in kamna.
Fasada naj bo ometana, omet naj bo v odtenkih toplih barv,
dopustni so fasadni poudarki v močnejših barvnih tonih.
Ograje na balkonih, terasah naj bodo transparentne (les,
kovina ipd). V primeru balkona se lahko napušč podaljša za
max. širino balkona.
Izvedba plinskih, elektro in ostalih omaric na obcestnih oz.
glavnih fasadah ni dovoljena, prav tako ni dovoljena izvedba
satelitskih anten in klimatskih naprav na vidnih mestih glavne
fasade.

73.b člen
(stanovanjska stavba v območjih razpršene poselitve)

(1) Lega
Lego objektov je treba prilagoditi značilnostim obstoječe
grajene strukture. Objekti se ob upoštevanju zakonsko
določenih odmikov od vodotokov, cest, javnih poti in drugih
objektov gospodarske javne infrastrukture ter od parcelnih
mej postavljajo v okvir domačije v skladu s strukturnimi
zakonitostmi EUP. Objekti morajo biti postavljeni
samostojno, ne v nizu ali skupini z ostalimi v okviru
kompleksa.

(2) Velikost in oblika objekta
Tlorisna zasnova objektov je v osnovi podolžna (do največ
9,5 m širine) in z razmerjem osnovnih stranic od 1 : 1,2 do 1 :
2 z dopustnim prizidkom, prizidki ali nadstreškom k osnovne-
mu volumnu stavbe, ki so osnovnemu volumnu podrejeni.
Etažnost naj se prilagaja objektom v neposredni okolici in
terenu. Višinski gabarit objekta je največ do (K)+P+M, pri
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podolgovata, z razmerjem stranic najmanj 1:1,4. Maksimalna
širina objekta je 15 m. Etažnost je lahko K+P, K+p, P ali P+p.
Višina kolenčnega zidu je lahko največ 1,2 m. Streha naj bo
usklajena s strehami v okviru domačije, praviloma simetrična
dvokapnica, naklona med 30 in 40 stopinjami. Dopustno je
tudi kombiniranje dvokapnih streh z ravnimi ali enokapnimi
strehami in ravne strehe, če se zagotovi kvalitetno
oblikovanje objekta in domačije/kmetije kot celote. Dovoljen
je zamik slemena po dolžini objekta, ki omogoča izvedbo
povečanega enostranskega napušča na glavni fasadi po vzoru
tradicionalnih objektov. Dolžina napušča ne sme presegati
1/3 krajše stranice objekta. Čopi so dovoljeni, kjer so
avtohtoni oziroma prevladujoči. Frčade niso dovoljene (razen
prezračevalne line). V primeru, da je dostop v podstrešje
organiziran neposredno s terena na daljši stranici objekta, se
nad vhodom lahko izvede strešni izzidek. Kritina naj bo
opečne ali sive barve oz. usklajena z barvo kritine ostalih
objektov na domačiji/kmetiji.

Tlorisna zasnova objektov v okviru območij za kmetijsko
proizvodnjo (IK) je lahko tudi večja, pri čemer je maksimalna
širina objekta do 25 m. Izjemoma je dovoljen tudi večji
gabarit, če je potreben zaradi tehnoloških zahtev dejavnosti
ali prilagoditve zahtevam predpisov. Etažnost je lahko P+p s
kolenčnim zidom, do največ 1,2 m. Glede na potrebe
investitorja ter ob upoštevanju tehnologije in terena ima
objekt lahko tudi klet (vkopano ali delno vkopano). Objekt
mora biti na lokaciji umeščen tako, da ni vidno izpostavljen v
širšem prostoru oz. mora biti zakrit z visokoraslo avtohtono
vegetacijo. Za objekte večjih dimenzij se dopusti tudi nižji
naklon dvokapne strehe, enokapna streha, izjemoma se v
detajlih dopušča tudi ravna streha. V takem primeru je
dopusten višji kolenčni zid, pri čemer skupna višina objekta
ne sme presegati 9 m. Čopi niso dovoljeni.

(3) Oblikovanje
Fasade naj bodo oblikovane izrazito enostavno in racionalno.
Okenske odprtine naj bodo praviloma razporejene osno
simetrično, dovoljene so tudi horizontalne odprtine. Fasade
so ometane, omet naj bo v odtenkih toplih zemeljskih barv,
brez poudarkov, šivanih robov ali podobnih arhitekturnih
elementov. Okolica objekta naj se ob upoštevanju potrebnega
manipulativnega prostora zasadi z visoko avtohtono
vegetacijo, pri čemer je treba ohranjati značilne vaške robove
in prehode med kmetijami in iz naselja v krajino, ki jih
tradicionalno tvorijo sadovnjaki.«.

Za 79. členom se dodajo novi 79.a do 79.č členi, ki se glasijo:

»79a. člen
(druge kmetijske gospodarske stavbe
- garaža za kmetijsko mehanizacijo, skedenj, senik ipd.)

(1) Lega
Lego objektov je treba prilagoditi značilnostim obstoječe
grajene strukture. Objekti se ob upoštevanju zakonsko
določenih odmikov od vodotokov, cest, javnih poti in drugih
objektov gospodarske javne infrastrukture ter od parcelnih
mej, postavljajo bodisi v gruči ali obcestni strukturi. Pri
postavitvi je treba izbirati manj izpostavljene lege, objekt
mora biti v odnosu do stanovanjske stavbe v podrejenem

37. člen

položaju, postavljen v zaledju stanovanjskega objekta. Če to
ni mogoče, mora biti proti javnemu prostoru zasajena zelena
bariera (visokodebelni sadovnjak).
Med posameznimi stavbami je dovoljena izvedba nadstreš-
kov oz. zaprte povezave za komunikacijo, če so zagotovi
kvalitetno oblikovanje objekta kot celote.

(2) Velikost in oblika objekta
Tlorisna zasnova je v osnovi podolžna, z razmerjem stranic
najmanj 1 : 1,4. Etažnost naj se prilagaja objektom v
neposredni okolici in terenu. Višinski gabarit objekta je
največ do K+P+p, pri čemer je lahko klet popolnoma ali delno
vkopana, kolenčni zid je visok do največ 1,20 m.
Dovoljena je klasična dvokapna streha naklona med 30 in 45
stopinjami. Nižji naklon je dopusten v primeru, ko je s tem
zagotovljena skladnost z drugimi objekti v neposredni oko-
lici. Dovoljen je zamik slemena po dolžini objekta, ki omo-
goča izvedbo povečanega enostranskega napušča na glavni
fasadi. Čopi so dovoljeni, kjer so avtohtoni oziroma
prevladujoči. Frčade niso dovoljene. V primeru, da je dostop
v podstrešje organiziran neposredno s terena na daljši stranici
objekta, se nad vhodom lahko izvede strešni izzidek. Kritina
naj bo opečne ali sive barve
Dopustno je tudi kombiniranje dvokapnih streh z ravnimi ali
enokapnimi strehami, če se zagotovi kvalitetno oblikovanje
objekta kot celote.

(3) Oblikovanje
Fasade naj bodo oblikovane izrazito enostavno in racionalno.
Okenske odprtine naj bodo praviloma razporejene osno
simetrično, dovoljene so tudi horizontalne odprtine. Fasade
so ometane, omet naj bo v odtenkih toplih zemeljskih barv. V
primeru, da je objekt izveden iz lesa, polkrožna bruna niso
dovoljena.

Oblikovanje skednja in senika naj sledi značilnostim
tradicionalnih objektov.

79b. člen
(ostali spremljajoči objekti - garaža, nadstrešek in drugi
pomožni objekti)

(1) Lega
Lego objektov je treba prilagoditi značilnostim obstoječe
grajene strukture. Objekti se ob upoštevanju zakonsko
določenih odmikov od vodotokov, cest, javnih poti in drugih
objektov gospodarske javne infrastrukture ter od parcelnih
mej, postavljajo bodisi v gruči ali obcestni strukturi.
Nadstreške in garaže je dopustno postavljati tudi pred ali ob
objektu.
Med posameznimi stavbami je dovoljena izvedba
nadstreškov oz. zaprtih povezav za komunikacijo, če se
zagotovi kvalitetno oblikovanje objekta kot celote.

(2) Velikost in oblika objekta
Tlorisna zasnova je v osnovi podolžna, z razmerjem stranic
najmanj 1 : 1,2. Etažnost naj se prilagaja objektom v
neposredni okolici in terenu, pri čemer pa morajo biti tovrstni
objekti višinsko podrejeni stanovanjski stavbi. Višinski
gabarit objekta je največ do (K)+P+p, pri čemer je lahko klet
popolnoma ali delno vkopana, kolenčni zid je visok do največ
1,20 m.
Dovoljena je ravna in enokapna streha ter klasična dvokapna







predpisom, ki določa vrsto objektov glede na njihovo
zahtevnost (v nadaljevanju uredba) in ne smejo presegati
dimenzij, ki so določene v uredbi. Gradnja nezahtevnih in
enostavnih objektov je dopustna, kadar objekti izpolnjujejo
pogoje iz uredbe, določil tega poglavja, dovoljeno pa jih je
graditi na območjih posameznih podrobnih rab, kot je
določeno v Preglednicah 2 in 3, ki sta sestavni del tega
odloka.

(2) Vsi nezahtevni in enostavni objekti morajo biti oblikovani
skladno z oblikovanjem in materiali gospodarskih objektov iz
79a. in 79b. člena tega odloka, zgrajeni v okviru zemljiške
parcele oz. EUP. Strehe nezahtevnih in enostavnih objektov
naj bodo enake strehi osnovne stavbe, če se s tem doseže
skladnost pozidave na parceli. V primeru objektov za lastne
potrebe ali če je zaradi funkcionalnosti osnovnega objekta na
parceli taka streha bolj primerna, so dovoljene tudi strehe
drugih oblik (enokapna, polkrožna, ravna). Če je objekt
prostostoječ, mora biti sleme strehe v smeri daljše stranice.
Strešne frčade niso dopustne. Postavitev objekta ne sme
ovirati manipulacije na zemljiški parceli ali zmanjšati
minimalnih potrebnih površin za parkiranje.

(3) Gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov je na
območjih veljavnih OPPN, sprejetih pred začetkom
veljavnosti tega odloka, dopustna, če ni v nasprotju z določili
OPPN oziroma ni prepovedana in je v skladu s podrobno
namensko rabo.

(4) Če zemljišče, na katerem naj bi bil zgrajen nezahtevni ali
enostavni objekt leži na območju, ki je s posebnimi predpisi
opredeljeno kot varovalni pas objekta gospodarske javne
infrastrukture ali na območju, ki je s posebnimi predpisi
opredeljeno kot varovano, mora investitor pred začetkom
gradnje takšnega objekta pridobiti pisno soglasje pristojnega
organa oz. službe.

93.b člen
(objekti za lastne potrebe)

(1) Na zemljiških parcelah, ki pripadajo eno- ali dvostano-
vanjski stavbi, se lahko zgradi največ po en objekt za lastne
potrebe iste vrste (kar ne velja za nadstrešek in garažo) in
toliko objektov, da ni presežena skupna površina 60 m2 ter
faktor zazidanosti, določen za obravnavano podrobno
namensko rabo. Na zemljiških parcelah večstanovanjskih
stavb se lahko za vsako stanovanje v njej zgradi največ po en
objekt za lastne potrebe iste vrste in skupaj največ toliko
objektov, da faktor zazidanosti ni presežen. Zgrajeni so lahko
kot posamična gradnja ali tako, da se stikajo oziroma imajo
skupne konstrukcijske elemente.

93.c člen
(ograje)

(1) Pri ograjevanju parcel se upošteva tip in material
kakovostnih oz. značilnih obstoječih ograj, značilnih za
naselje. Praviloma se uporabljajo žične ali lesene ograje.
Medsosedske ograje v naseljih ne smejo presegati višine 1,80
m. V naseljih na območju intenzivnega razvoja so dovoljeni
urbani tipi okrasnih ograj, ob uporabi kovine, betona in
kamna, vendar morajo biti zasnovani transparentno, ne
masivno. Ograja za pašo živine naj bo lesena, po vzoru
tradicionalnih ali žična.

(2) Vstopna in uvozna vrata se morajo obvezno odpirati proti
zemljiški parceli. V križiščih ograje ne smejo ovirati
preglednega trikotnika. Če je sosednje zemljišče javna cesta,
je treba za postavitev ograje pridobiti soglasje upravljavca
javne ceste.

93.č člen
(škarpe in podporni zidovi)

(1) Škarpe in podporni zidovi morajo biti arhitekturno
oblikovani oziroma obdelani z naravnimi materiali.
Upoštevajo se kakovostni oz. značilni obstoječi primeri v
EUP.

(2) V vinogradniških legah mora biti podporni zid ozelenjen.

93.d člen
(pomožni infrastrukturni objekti)

(1) Dopustna je gradnja pomožnih infrastrukturnih objektov,
ki so potrebni za normalno funkcioniranje EUP ali prečkajo
EUP, ob upoštevanju drugih določil tega odloka. Gradnja
protihrupnih ograj je dopustna le na podlagi dokazanega
preseganja dopustnih ravni hrupa in na podlagi urbanistične
in krajinske preveritve ter utemeljitve, pri čemer je treba
zagotoviti oblikovno skladnost s preostalimi elementi
obcestnega prostora in okoliške pozidave ter ustrezno
oblikovanje in zasaditve za zakrivanje ograj v pogledih iz
okoliških objektov.

93.e člen
(pomožni kmetijsko-gozdarski objekti)

(1) Na območju ene domačije/kmetije se lahko zgradi največ
po en pomožni kmetijsko- gozdarski objekt iste vrste, kar ne
velja za gnojišče, zbiralnik gnojnice ali gnojevke, kozolec,
rastlinjak in silos, ki se jih lahko zgradi toliko, kot je potrebno
za obratovanje kmetije. Zgrajeni so lahko kot posamična
gradnja ali tako, da se stikajo oziroma imajo skupne
konstrukcijske elemente.

(2) Čebelnjake se lahko postavlja izven robov grajenega tkiva
naselja pod pogojem, da se predhodno pridobi pozitivno
mnenje čebelarske svetovalne službe, iz katerega izhaja, da je
zemljišče vključeno v kataster čebelje paše in čebelarski pašni
red. Pri postavitvi čebelnjaka je treba paziti na osončenost,
zaščito objekta pred vetrom ter varstvo bivalnega okolja.
Čebelnjaki so zunaj naselij prenosni ali postavljeni na
točkovnih temeljih.

(3) Ograjevanje gozdnih in kmetijskih zemljišč ni dopustno,
razen v primeru obore za rejo divjadi oz. ograje za pašo živine
ter fizičnega varovanja in ograjevanja posameznih delov
gozdov in kmetijskih zemljišč v skladu s predpisi, ki urejajo
področje gozdov in kmetijskih zemljišč.

(4) Gradnja pomožnih kmetijsko-gozdarskih objektov oz.
pomožnih kmetijskih objektov je v primerih, skladnih s
predpisi, dopustna tudi na nestavbnih zemljiščih, če ni v
nasprotju z varstvenimi režimi in varstvenimi usmeritvami za
ohranjanje varovanih območij okolja in narave. Tako se poleg
območja stavbnih zemljišč kmetije lahko gradijo pomožni
kmetijsko-gozdarski objekti tudi v območju 20 m pasu
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kmetijskih zemljišč, ki obkrožajo območje stavbnih zemljišč
kmetije pod pogojem, da na območju stavbnih zemljišč
kmetije zaradi premajhne razpoložljive površine takšnega
objekta ni mogoče zgraditi in da je takšen objekt nujno
potreben za njeno obratovanje.

93.f člen
(začasni objekti)

(1) Začasni objekti, namenjeni sezonski turistični ponudbi ali
prireditvam (kiosk oz. tipski zabojnik ter odprti sezonski
gostinski vrt) se lahko postavijo na zemljiščih, ki so prometno
dostopna, priključeni morajo biti na razpoložljive že
obstoječe priključke objektov javne gospodarske infra-
strukture. Praviloma se jih postavi v središčih naselij, ob
objektih, namenjenih turistični dejavnosti in na območjih za
športne, rekreacijske in kulturne prireditve. Postavitev
začasnega objekta ne sme povzročiti poškodb na javnih
zelenicah in drugih površinah in objektih. Začasnih objektov
se naj ne postavlja na območjih ohranjanja narave, če bi le ti
lahko uničili ali poslabšali ugodne življenjske pogoje za
rastline in živali.

(2) Kiosk oziroma tipski zabojnik in odprti sezonski
gostinski vrt se lahko postavi le za čas turistične sezone,
objekt, namenjen prireditvi pa le za čas prireditve, vendar ne
za več kot trideset dni, ostale vrste začasnih objektov pa za
čas, ki je potreben za opravljanje njegove funkcije.

93.g člen
(objekti za oglaševanje)

(1) Objekte in naprave za oglaševanje je dopustno postavljati
v skladu z določili predpisa o plakatiranju in obveščanju, pri
čemer je treba upoštevati, da jih ni dopustno postavljati na:
- zemljiščih, ki so zavarovana kot naravna vrednota ali
kulturna dediščina ali je na njih zgrajen objekt kulturne
dediščine,
- fasadah objektov, če velikost nosilca oglaševanja presega
polovico površine fasade,
- javnih površinah (pločnikih, zelenicah, trgih ipd.), kjer bi
postavitev ovirala osnovno namembnost površine,
- zemljiščih, kjer bi bil oviran pogled na značilno veduto
naselja, kompleksa ali objekta,
- zemljiščih, ki so v upravljanju vodnega gospodarstva,
- cestnih priključkih,
- površinah, ki služijo kot interventne poti.

93.h člen
(urbana oprema)

(1) Urbana oprema oz. elementi urbane opreme se oblikujejo
po načelih sodobnega oblikovanja in usklajeno s preostalimi
elementi obcestnega prostora ter kakovostne oz. značilne
okoliške pozidave.«.

Za 106. členom se doda nov 106.a člen, ki se glasi:

»106a. člen
(urejanje mirujočega prometa)

52. člen

(1) V okviru parcele za gradnjo mora biti zagotovljeno
zadostno število parkirnih mest. Pri enostanovanjski stavbi je
potrebno zagotoviti najmanj 2 parkirni mesti (PM), pri
večstanovanjskih stavbah pa najmanj 1,5 PM na stanovanje.
Za ostale objekte je glede na njihov program oz. dejavnost, pri
zagotavljanju števila parkirišč, potrebno upoštevati veljavne
predpise.

(2) V primeru, da potrebnega števila parkirišč ni možno
zagotoviti v sklopu zunanjih ureditev, je le-te možno
zagotoviti znotraj objekta ali na skupnih, v ta namen
zagotovljenih površinah v bližini.

(3) Na vseh javnih parkiriščih je potrebno skladno s predpisi
zagotoviti ustrezno število parkirnih mest za funkcionalno
ovirane osebe.«.

V 107. členu (splošna določila) se za drugim odstavkom
dodajo trije novi odstavki, ki se glasijo:
»(3) Določila glede vrste objektov na območjih posameznih
podrobnih namenskih rab ne veljajo na območjih, za katera je
predvidena izdelava občinskih podrobnih prostorskih
načrtov.

(4) K osnovnemu objektu je dovoljeno postaviti eno ali več
objektov tipa gospodarskih objektov, vendar največ toliko, da
ni presežen faktor zazidanosti.
(5) V sklopu kmetije/domačije je dopustno zgraditi dodatno
stanovanjsko stavbo (preužitkarska hiša) ali za bivanje
preurediti gospodarski objekt in sicer za namen menjave
generacij.«.

108. člen (vrste objektov na območjih stanovanjskih površin-
SS) se spremeni tako, da se glasi:

»(1) V naseljih urbane tipologije (u) so dovoljeni naslednji
tipi objektov:
- trška stavba, sodobna stanovanjska stavba, tradicionalna
stanovanjska stavba, suburbana stanovanjska stavba,
poslovno stanovanjska stavba, ostali spremljajoči objekti,
- nezahtevni in enostavni objekti, ki so navedeni v pregled-
nicah z dovoljenimi nezahtevnimi in enostavnimi objekti po
posameznih vrstah namenske rabe prostora iz priloge tega
odloka,
- gradbeni inženirski objekti.

(2) V naseljih suburbane tipologije (s) so dovoljeni naslednji
tipi objektov:
- sodobna stanovanjska stavba, tradicionalna stanovanjska
stavba, suburbana stanovanjska stavba, poslovno
stanovanjska stavba in ostali spremljajoči objekti,
- nezahtevni in enostavni objekti, ki so navedeni v
preglednicah z dovoljenimi nezahtevnimi in enostavnimi
objekti po posameznih vrstah namenske rabe prostora iz
priloge tega odloka,
- gradbeni inženirski objekti.

(3) V naseljih podeželske tipologije (p: v gruči- g in v

53. člen

54. člen
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obcestnem naselju- o), so dovoljeni naslednji tipi objektov:
- tradicionalna stanovanjska stavba, suburbana stanovanjska
stavba, poslovno stanovanjska stavba in ostali spremljajoči
objeti,
- nezahtevni in enostavni objekti, ki so navedeni v pregled-
nicah z dovoljenimi nezahtevnimi in enostavnimi objekti po
posameznih vrstah namenske rabe prostora iz priloge tega
odloka,
- gradbeni inženirski objekti.«.

109. člen (vrste objektov v območjih površin podeželskega
naselja- SK) se spremeni tako, da se glasi:

»(1) V naseljih podeželske tipologije (p: v gruči- g in v
obcestnem naselju- o) so dovoljeni naslednji tipi objektov:
- tradicionalna stanovanjska stavba, suburbana stanovanjska
stavba, poslovno stanovanjska stavba, gospodarska stavba
domačije, hlev; druge kmetijske stavbe, ostali spremljajoči
objekti in silos,
- nezahtevni in enostavni objekti, ki so navedeni v pregled-
nicah z dovoljenimi nezahtevnimi in enostavnimi objekti po
posameznih vrstah namenske rabe prostora iz priloge tega
odloka,
- privez za čolne, če je tako določeno v posamezni EUP,
- gradbeni inženirski objekti.

(2) V naseljih urbane (u) in suburbane tipologije (s) so
dovoljeni naslednji tipi objektov:
- tradicionalna stanovanjska stavba, sodobna stanovanjska
stavba, suburbana stanovanjska stavba, poslovno stanovanj-
ska stavba, gospodarska stavba domačije, hlev; druge
kmetijske stavbe, ostali spremljajoči objekti in silos,
- nezahtevni in enostavni objekti, ki so navedeni v pregled-
nicah z dovoljenimi nezahtevnimi in enostavnimi objekti po
posameznih vrstah namenske rabe prostora iz priloge tega
odloka,
- gradbeni inženirski objekti.«.

110. člen (vrste objektov v osrednjih območjih centralnih
dejavnosti-CU) se spremeni tako, da se glasi:

»(1) V naseljih urbane tipologije (u) so dovoljeni naslednji
tipi objektov:
- trška stavba, sodobna stanovanjska stavba, suburbana
stanovanjska stavba, objekt družbene infrastrukture, poslov-
no stanovanjska stavba, poslovna stavba, objekt za obrt,
kapela, ostali spremljajoči objekti,
- nezahtevni in enostavni objekti, ki so navedeni v
preglednicah z dovoljenimi nezahtevnimi in enostavnimi
objekti po posameznih vrstah namenske rabe prostora iz
priloge tega odloka,
- gradbeni inženirski objekti.

(2) V naseljih suburbane tipologije (s) so dovoljeni naslednji
tipi objektov:
- sodobna stanovanjska stavba, suburbana stanovanjska
stavba, poslovno stanovanjska stavba, objekt družbene infra-
strukture, poslovna stavba, objekt za obrt, kapela, ostali
spremljajoči objekti in silos,

55. člen

56. člen

- nezahtevni in enostavni objekti, ki so navedeni v
preglednicah z dovoljenimi nezahtevnimi in enostavnimi
objekti po posameznih vrstah namenske rabe prostora iz
priloge tega odloka,
- gradbeni inženirski objekti.

(3) V naseljih podeželske tipologije (p: v gruči- g in v
obcestnem naselju- o) so dovoljeni naslednji tipi objektov:
- tradicionalna stanovanjska stavba, suburbana stanovanjska
stavba, poslovno stanovanjska stavba, objekt družbene
infrastrukture, poslovna stavba, objekt za obrt, kapela,
gospodarska stavba domačije, hlev; druge kmetijske stavbe,
ostali spremljajoči objekti in silos,
- nezahtevni in enostavni objekti, ki so navedeni v pregled-
nicah z dovoljenimi nezahtevnimi in enostavnimi objekti po
posameznih vrstah namenske rabe prostora iz priloge tega
odloka,
- gradbeni inženirski objekti.«.

111. člen (vrste objektov v drugih območjih centralnih
dejavnosti-CD) se spremeni tako, da se glasi:

»(1) V urbanih, suburbanih in podeželskih naseljih so
dovoljeni naslednji tipi objektov:
- objekt družbene infrastrukture, poslovno stanovanjska
stavba, poslovna stavba, objekt za obrt, kapela, poslovilna
stavba in ostali spremljajoči objekti;
- nezahtevni in enostavni objekti, ki so navedeni v pregled-
nicah z dovoljenimi nezahtevnimi in enostavnimi objekti po
posameznih vrstah namenske rabe prostora iz priloge tega
odloka;
- gradbeni inženirski objekti.«.

V 112. členu (vrste objektov v območjih počitniških hiš- SP)
se v prvem odstavku za besedo: »na podlagi« doda:
»občinskih«.

113. člen (vrste objektov v območjih gospodarskih con-IG) se
spremeni tako, da se glasi:

»(1) V območjih gospodarskih con so dovoljene naslednje
vrste objektov:
- poslovna stavba, objekt za obrt, objekt za proizvodnjo in
obrt, ostali spremljajoči objekti in silos,
- nezahtevni in enostavni objekti, ki so navedeni v pregled-
nicah z dovoljenimi nezahtevnimi in enostavnimi objekti po
posameznih vrstah namenske rabe prostora iz priloge tega
odloka,
- gradbeni inženirski objekti.«.

114. člen (vrste objektov na površinah z objekti za kmetijsko
proizvodnjo-IK) se spremeni tako, da se glasi:

»(1) V okviru površin z objekti za kmetijsko proizvodnjo so
dovoljene naslednje vrste objektov:

57. člen

58. člen

59. člen

60. člen
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- tradicionalna stanovanjska stavba, suburbana stanovanjska
stavba, gospodarska stavba domačije, hlev; druge kmetijske
stavbe, ostali spremljajoči objeti in silos, pri čemer velja, da je
na parceli lahko le ena stanovanjska stavba z možnostjo
postavitve tudi preužitkarske hiše,
- nezahtevni in enostavni objekti, ki so navedeni v pregled-
nicah z dovoljenimi nezahtevnimi in enostavnimi objekti po
posameznih vrstah namenske rabe prostora iz priloge tega
odloka,
- gradbeni inženirski objekti.«.

115. člen (vrste objektov na površinah za turizem-BT) se
spremeni tako, da se glasi:

»(1) V okviru površin za turizem so dovoljene naslednje vrste
objektov:
- počitniški objekt, tradicionalna stanovanjska stavba,
poslovno stanovanjska stavba, poslovna stavba, kozolec in
druge kmetijske gospodarske stavbe v primeru turistične
kmetije,
- nezahtevni in enostavni objekti, ki so navedeni v
preglednicah z dovoljenimi nezahtevnimi in enostavnimi
objekti po posameznih vrstah namenske rabe prostora iz
priloge tega odloka,
- gradbeni inženirski objekti.

(2) Vrste objektov v okviru površin za turizem bodo podrobno
določene tudi v občinskih podrobnih prostorskih načrtih, kjer
so predvideni.«.

Za 115. členom se doda nov 115.a člen, ki se glasi:

»115a. člen
(vrste objektov na površinah drugih območij-BD)

(1) Vrste objektov na površinah drugih območij bodo
določene na podlagi občinskih podrobnih prostorskih
načrtov.«.

V 116. členu (vrste objektov v območjih športnih centrov-
BC) se za prvim odstavkom doda nov odstavek, ki se glasi:

»(2) Na območjih, ki se ne urejajo z občinskim podrobnim
prostorskim načrtom, so za potrebe ureditve površin,
namenjenih športu in rekreaciji dovoljene naslednje vrste
objektov:
- servisni objekt,
- nezahtevni in enostavni objekti, ki so navedeni v pregled-
nicah z dovoljenimi nezahtevnimi in enostavnimi objekti po
posameznih vrstah namenske rabe prostora iz priloge tega
odloka,
- gradbeni inženirski objekti.«.

117. člen (vrste objektov na površinah za oddih, rekreacijo in
šport - ZS) se spremeni tako, da se glasi:

61. člen

62. člen

63. člen

64. člen

»(1) Na površinah za oddih, rekreacijo in šport na prostem so
dovoljene naslednje vrste objektov:
- servisni objekt in privez za konje, če je tako določeno v
posamezni EUP,
- privez za čolne, če je tako določeno v posamezni EUP,
- nezahtevni in enostavni objekti, ki so navedeni v pregled-
nicah z dovoljenimi nezahtevnimi in enostavnimi objekti po
posameznih vrstah namenske rabe prostora iz priloge tega
odloka,
- gradbeni inženirski objekti.

(2) Nezahtevnih in enostavnih objektov naj se na območjih
ohranjanja narave ne postavlja, če bi le ti lahko uničili ali
poslabšali ugodne življenjske pogoje za rastline in živali.«.

118. člen (vrste objektov v parkih - ZP) se spremeni tako, da
se glasi:

»(1) V parkih so dovoljeni nezahtevni in enostavni objekti, ki
so navedeni v preglednicah z dovoljenimi nezahtevnimi in
enostavnimi objekti po posameznih vrstah namenske rabe
prostora iz priloge tega odloka ter gradbeni inženirski
objekti.«.

119. člen (vrste objektov v območjih drugih urejenih zelenih
površin - ZD) se spremeni tako, da se glasi:

»(1) V območjih drugih urejenih zelenih površin (z zaščitno
funkcijo) so dovoljene naslednje vrste objektov:
- servisni objekt in privez za konje, če je tako določeno v
posamezni EUP,
- nezahtevni in enostavni objekti, ki so navedeni v pregled-
nicah z dovoljenimi nezahtevnimi in enostavnimi objekti po
posameznih vrstah namenske rabe prostora iz priloge tega
odloka,
- gradbeni inženirski objekti.

(2) Nezahtevnih in enostavnih objektov naj se na območjih
ohranjanja narave ne postavlja, če bi le ti lahko uničili ali
poslabšali ugodne življenjske pogoje za rastline in živali.«.

120. členu (vrste objektov v območjih pokopališč - ZK) se
spremeni tako, da se glasi:

»(1) V območjih pokopališč so dovoljene naslednje vrste
objektov:
- poslovilna stavba,
- nezahtevni in enostavni objekti, ki so navedeni v pregled-
nicah z dovoljenimi nezahtevnimi in enostavnimi objekti po
posameznih vrstah namenske rabe prostora iz priloge tega
odloka,
- gradbeni inženirski objekti.«.

121. člen (vrste objektov v območjih razpršene poselitve- A)
se spremeni tako, da se glasi:

65. člen

66. člen

67. člen

68. člen
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»(1) V območjih razpršene poselitve (samostojne domačije,
manjši zaselki) ob naseljih so dovoljeni naslednji tipi
objektov:
- tradicionalna stanovanjska stavba, stanovanjska stavba v
območjih razpršene poselitve, poslovno stanovanjska
stavba, gospodarska stavba domačije, hlev; druge kmetijske
stavbe, ostali spremljajoči objeti, silos,
- privez za čolne, če je tako določeno v posamezni EUP,
- nezahtevni in enostavni objekti, ki so navedeni v
preglednicah z dovoljenimi nezahtevnimi in enostavnimi
objekti po posameznih vrstah namenske rabe prostora iz
priloge tega odloka,
- gradbeni inženirski objekti.

(2) V območjih razpršene poselitve v okviru EUP
vinogradniške razpršene gradnje so poleg vrst objektov iz
prejšnjega odstavka dovoljene še zidanice, vinske kleti, hrami
oz. tipi objektovA, B, C, D in E ter Drča 1,2 in 3.«.

122. člen (vrste objektov v območjih okoljske infrastrukture-
O) se spremeni tako, da se glasi:

»(1) V območjih okoljske infrastrukture so dovoljene
naslednje vrste objektov:
- nezahtevni in enostavni objekti, ki so navedeni v pregled-
nicah z dovoljenimi nezahtevnimi in enostavnimi objekti po
posameznih vrstah namenske rabe prostora iz priloge tega
odloka,
- gradbeni inženirski objekti.

(2) V območjih okoljske infrastrukture so dovoljeni ostali
spremljajoči objekti iz 79.b člena.

123. člen (vrste objektov v območjih energetske
infrastrukture-E) se spremeni tako, da se glasi:

»(1) Vrste objektov v območjih energetske infrastrukture
bodo določene na podlagi občinskih podrobnih prostorskih
načrtov.«.

124. člen (vrste objektov v območjih prometnih površin- PC
in PO) se spremeni tako, da se glasi:
»(1) V območjih prometnih površin so dovoljene naslednje
vrste objektov:
- nezahtevni in enostavni objekti, ki so navedeni v pregled-
nicah z dovoljenimi nezahtevnimi in enostavnimi objekti po
posameznih vrstah namenske rabe prostora iz priloge tega
odloka,
- gradbeni inženirski objekti.

(2) Vrste objektov v okviru območij prometnih površin bodo
podrobno določene tudi v občinskih podrobnih prostorskih
načrtih, kjer so predvideni.«.

V 130. členu (splošna določila) se za drugim odstavkom

69. člen

70. člen

71. člen

72. člen

dodata dva nova odstavka, ki se glasita:

»(3) Na območjih podrobnih namenskih rab je poleg
dejavnosti, določenih v tem poglavju, dovoljena tudi dejav-
nost D Oskrba z električno energijo: 35.119 Druga
proizvodnja elektrike.

4) Na območjih obstoječih kmetij/domačij je poleg
dejavnosti, določenih v tem poglavju, dovoljena tudi dejav-
nostAKmetijstvo in lov, gozdarstvo in ribištvo ter Dopolnilne
dejavnosti na kmetiji.«.

V 131. členu (dejavnosti na območjih stanovanjskih površin-
SS) se za prvim odstavkom dodata nov odstavek, ki se glasi:

»(2) Na območjih kmetij/domačij je dovoljena tudi dejavnost
A Kmetijstvo in lov, gozdarstvo in ribištvo ter Dopolnilne
dejavnosti na kmetiji.«.

V 133. členu (dejavnosti v osrednjih območjih centralnih
dejavnosti-CU) se v prvem odstavku na koncu besedila: »C
Predelovalne dejavnosti: izjemoma, če je tako določeno v
podrobni EUP« doda: » oz. če je dejavnost v EUP že pri-
sotna,«.

V 138. členu se drugi odstavek črta ter dodata nova odstavka,
ki se glasita:

»(2) V območjih površin za turizem, kjer gre za turistični
kmetijo, je dovoljena tudi dejavnost A Kmetijstvo in lov,
gozdarstvo in ribištvo ter Dopolnilne dejavnosti na kmetiji.

(3) V območjih površin za turizem, kjer so objekti že zgrajeni
in so namenjeni tudi bivanju ali če gre za turistično kmetijo, je
poleg zgoraj navedenih dejavnosti dovoljeno tudi bivanje.«.

V 142. členu (splošna določila) se:

1) drugi, tretji in četrti odstavek črta

2) za prvim odstavkom dodajo štirje novi odstavki, ki se
glasijo:
»(2) V kvadraturo površin, ki je pogoj za gradnjo
gospodarskih objektov, zidanic in vinskih kleti v območjih
vinogradniške razpršene gradnje, se štejejo površine vino-
gradov oz. sadovnjakov v lasti investitorja, ki ležijo
praviloma v istem, lahko pa tudi v drugih vinogradniških
EUP. Do 25 % vinograda oz. sadovnjaka od celotne površine
je lahko tudi v najemu.

(3) V primeru, ko parcela za gradnjo objekta oz. parcela, na
kateri je objekt zgrajen, sega tudi izven območja vinograd-
niške EUP, se pri kvadraturi potrebne površine za gradnjo
upošteva celotna površina vinograda oz. sadovnjaka.

73. člen

74. člen

75. člen

76. člen
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(4) Gradnja vinskih kleti je, ob upoštevanju ostalih določb
tega odloka, dovoljena le ob pogoju, da lokacija zagotavlja
ureditev vseh potrebnih zunanjih površin brez večjih posegov
v teren (večjih odkopov ali zasutij, izpostavljenih opornih
zidov) ter ob pogoju zagotovitve ustrezne infrastrukturne
opreme.

(5) Kakovostne stare (tradicionalne, historične) objekte se
prednostno ohranja in rekonstruira. V primeru nadomestitve z
novim naj se zasleduje kontinuiteta tradicionalne tipologije,
oblikovanja in uporabe materialov.«.

143. člen (določila glede vrste gradenj) se spremeni tako, da
se glasi:

»(1) Na vseh območjih vinogradniške razpršene gradnje je
dovoljena naslednja vrsta gradenj:
- nova gradnja objektov,
- redna vzdrževalna in investicijska vzdrževalna dela,
- rekonstrukcije objektov,
- sprememba namembnosti objektov, v sklopu katere je
dovoljena tudi dozidava in nadzidava objekta do gabaritov,
določenih za posamezni tip objekta,
- odstranitve objektov.«.

144. člen (vrste objektov v območjih vinogradniške razpršene
gradnje-vin,Av) se spremeni tako, da se glasi:

»(1) V okvirih EUP vinogradniške razpršene gradnje so na
stavbnih zemljiščih (Av) dovoljene naslednje vrste objektov:
- zidanice, vinske kleti, gospodarski objekti (hrami), brajde,
- nezahtevni in enostavni objekti, ki so navedeni v
preglednicah z dovoljenimi nezahtevnimi in enostavnimi
objekti po posameznih vrstah namenske rabe prostora iz
priloge tega odloka,
- gradbeni inženirski objekti.

(2) V okvirih EUP vinogradniške razpršene gradnje so izven
stavbnih zemljišč dovoljene naslednje vrste objektov:
- brajde,
- podporni zidovi, če so potrebni za ohranitev stabilnosti
zemljišča, pa na stavbnem zemljišču, ki meji na kmetijsko
zemljišče ni zadostnega razpoložljivega prostora ter če so
potrebni za ohranitev stabilnosti zemljišča,
- utrjevanje obstoječih dovoznih poti,
- nezahtevni in enostavni objekti, ki so navedeni v
preglednicah z dovoljenimi nezahtevnimi in enostavnimi
objekti po posameznih vrstah namenske rabe prostora (K1 in
K2) iz priloge tega odloka,
- infrastrukturni objekti in naprave lokalnega pomena.«.

V 145. členu se:

1) podnaslov člena spremeni tako, da se glasi: »(tipi objektov
v območjih najboljših in drugih vinogradniških leg- vin1,
vin2)«

2) besedilo spremeni tako, da se glasi:

77. člen

78. člen

79. člen

»(1) Na stavbnih zemljiščih (Av) v območjih najboljših in
drugih vinogradniških leg (vin1, vin2) so dovoljeni naslednji
tipi objektov:

a) v območjih gospodarskega razvoja (gr) in območjih
intenzivnega razvoja (ir):
- zidanice tipaA, B in C in gospodarski objekti tipa D,
- vinske kleti tipaAin B;

b) v območjih razvoja s poudarkom na ohranitvi kulturne
dediščine (rd):
- zidanice tipa B in C ter gospodarski objekti tipa D,
- vinske kleti tipaA;

c) v območjih zadržanega razvoja (zr):
- zidanice tipa B (brez povečane površine kletnega dela) in
zidanice tipa C ter gospodarski objekti tipa D;

d) v vplivnem območju Kartuzije Pleterje (plet):
- zidanice tipa Drča 1 in 2 ter gospodarski objekti tipa Drča
3/hram.

(2) Poleg tipov objektov iz predhodnega odstavka je za
nelegalno zgrajene objekte ali objekte, zgrajene neskladno z
gradbenim dovoljenjem, dovoljena legalizacija objekta po
tipu E.

(3) V vseh območjih najboljših in drugih vinogradniških leg
(vin1, vin2) je dovoljena postavitev brajde ter gradnja
podpornega zidu, če je potreben za ohranitev stabilnosti
zemljišča.«.

V 146. členu se:

1) podnaslov člena spremeni tako, da se glasi: »(tipi objektov
v območjih vinogradniških leg tretje kategorije -vin3)«

2) besedilo spremeni tako, da se glasi:
»(1) V vseh območjih razvoja so na vinogradniških legah
tretje kategorije dovoljeni naslednji tipi objektov:
- zidanice tipa B (brez povečane površine kletnega dela),
zidanice tipa C ter gospodarski objekti tipa D.

(2) Poleg tipov objektov iz predhodnega odstavka je za
nelegalno zgrajene objekte ali objekte, zgrajene neskladno z
gradbenim dovoljenjem, dovoljena legalizacija objekta po
tipu E.

(3) V vseh območjih vinogradniških leg tretje kategorije je
dovoljena postavitev brajde ter gradnja podpornega zidu, če
je potreben za ohranitev stabilnosti zemljišča.«.

Za 146. členom se doda nov 146.a člen, ki se glasi:

»146.a člen
(določila glede potrebne velikosti vinograda oz. sadovnjaka
za gradnjo objekta)

»(1) Pri gradnji objekta na mestu obstoječega, rekonstrukciji,
dozidavi in nadzidavi objekta je potrebno zagotoviti:
- v območjih najboljših vinogradniških leg (vin1) najmanj 20
a vinograda oz. sadovnjaka,
- v območjih drugih vinogradniških leg (vin2) najmanj 10 a
vinograda oz. sadovnjaka,

80. člen

81. člen
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- v območjih vinogradniških leg tretje kategorije (vin3)
najmanj 15 a vinograda oz. sadovnjaka.

(2) Pri spremembi namembnosti zidanice v vinsko klet tipa A
je potrebno zagotoviti površine vinograda na posameznih
vinogradniških legah, določene v predhodnem odstavku.

(3) Gradnja novih vinskih kleti tipa B je na vinogradniških
legah (vin1 in vin2) dovoljena ob pogoju najmanj 2,5 ha
vinograda oz. sadovnjaka.

(4) Pri legalizaciji nelegalnega objekta ali neskladni gradnji je
potrebno ne glede na območje vinogradniških leg zagotoviti
najmanj 6 a vinograda oz. sadovnjaka.

(5) Pri novogradnji gospodarskih objektov, zidanic in vinskih
kleti (razen tipa B) na stavbnih zemljiščih (Av) in še niso
pozidana, velja kot pogoj za gradnjo lastništvo vinograda v
površini najmanj 30 a, ne glede na kategorijo vinogradniških
leg (vin1, vin2, vin3) ali območje razvoja vinogradništva (gr,
ir, rd, zr in plet).«.

147. člen (določila glede objektov na nepozidanih stavbnih
zemljiščih) se črta.

150. člen (splošna določila) se spremeni tako, da se glasi:

»(1) Gradnje so dovoljene na zemljiščih, ki so po obliki in
velikosti usklajena z značilnim parcelnim vzorcem, pri vseh
posegih je treba ohranjati tradicionalno merilo posameznih
objektov.

(2) Znotraj EUP se v okviru projekta za pridobitev
gradbenega dovoljenja določi zemljiško parcelo, ki mora
obsegati vse površine, ki so potrebne za nemoteno odvijanje
dejavnosti na obravnavani lokaciji (stavbišče, pohodne in
manipulativne površine, zunanje delovne površine, uvozi,
parkirišča, itd.). Parkiranje je možno urediti tudi na javnih
parkiriščih.

(3) Za nove objekte se parcela določi po pogojih tega odloka,
pri čemer je treba upoštevati, da morajo odmiki objekta od
mej sosednjih zemljišč znašati najmanj 2 m oziroma, da so
manjši odmiki dovoljeni le v soglasju z lastnikom sosednjega
zemljišča in da mora biti zagotovljena požarna varnost med
objekti.

(4) Pri določitvi zemljiške parcele, ki mora biti v celoti
vključena v območje, kjer je gradnja v skladu z določili tega
odloka dopustna, se upošteva:
- položaj, namembnost in velikost novih parcel v odnosu do
obstoječih parcel, obliko zemljišča, obstoječe parcelne meje
in lastništvo,
- namembnost in velikost objekta, potrebnih pomožnih
objektov, manipulativnih površin, parkirnih površin in
funkcionalnega zelenja,
- lego sosednjih objektov, možnost dostopov z javne ceste oz.
poti, potek in dimenzioniranje komunalnih in energetskih
vodov ter možnost za njihovo vzdrževanje,
- sanitarno-tehnične zahteve (vpliv bližnje okolice, oson-
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čenje, prezračevanje, hrup, interventne poti ipd.),
- značilen faktor zazidanosti in minimalne odmike od
posestnih meja.

(5) Pri določanju parcel za dejavnosti se upošteva tudi
medsebojna razporeditev objektov, vrsta dejavnosti, potreben
manipulacijski prostor za tovorna vozila in drugo meha-
nizacijo ter skladiščenje.

(6) Delitev zemljiških parcel za oblikovanje novih parcel je
dopustna pod pogojem, da se nove parcele oblikujejo na
podlagi določil tega odloka in da imajo vse parcele
zagotovljen dovoz in dostop do javne ceste. Pri določanju
parcele ni možno oddeliti nezazidanih stavbnih zemljišč, ki
po svoji velikosti ne ustrezajo kriterijem samostojne parcele.

(7) Ne glede na zgoraj navedena določila je delitev parcel
možna za potrebe gradnje javne infrastrukture v skladu z
zahtevami izgradnje javnega infrastrukturnega objekta.

(8) Velikost parcele za gradnjo zidanice, vinske kleti ter
hrama je določena s površino stavbnega zemljišča v okviru
posamezne zemljiške parcele, pri obstoječih tovrstnih
objektih pa je vezana na lega stavbe na zemljišču s pripa-
dajočim dostopom.«.

Za 150. členom se doda nov 150.a člen, ki se glasi:

»150.a člen
(odmiki objektov od mej sosednjih zemljišč)

(1) Odmik objekta od mej sosednjih zemljišč morajo znašati
najmanj 2 m, manjši odmiki so dovoljeni le v soglasju z
lastnikom sosednjega zemljišča, pri čemer morajo biti
zagotovljeni tudi ustrezni požarno-varnostni odmiki med
objekti oz. določeni ukrepi požarnega varstva.

(2) Manjši odmiki so dovoljeni pri gradnji objektov v nizu in
objektov gospodarske javne infrastrukture oz. gradbeno
inženirskih objektov. Le-ti so s soglasjem lastnika sosednjega
zemljišča lahko postavljeni tudi do meje.

(3) Manjši odmiki so dovoljeni pri gradnji nezahtevnih in
enostavnih objektov; objekti za lastne potrebe (razen za
rezervoar za utekočinjeni naftni plin ali nafto), pomožni
kmetijsko–gozdarski objekti in začasni objekti, namenjeni
sezonski turistični ponudbi, morajo biti od mej sosednjih
zemljišč oddaljeni najmanj 1,5 m. Rezervoar za utekočinjeni
naftni plin ali nafto mora biti od meje sosednjih zemljišč
oddaljen najmanj toliko, kot to določajo predpisi, ki urejajo
področje naprav za vnetljive tekočine in pline. Pomožni
infrastrukturni objekti, škarpe in podporni zidovi, ograje,
ograje za pašo živine, začasni objekti, vadbeni objekti ter
urbana oprema morajo biti od meje sosednjih zemljišč
oddaljeni najmanj 0,5 m. Ob pisnem soglasju lastnika
sosednjega zemljišča je odmik nezahtevnega ali enostavnega
objekta lahko tudi manjši oz. se ga lahko postavi do posestne
meje.

(4) Pomožni in začasni kmetijski objekti in dovoljeni
nezahtevni in enostavni objekti v EUP odprtega prostora
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(3) Objekti in območja kulturne dediščine so razvidni iz
prikaza stanja prostora, ki je obvezna priloga OPN ter iz
veljavnih aktov o razglasitvi kulturnih spomenikov.

(4) V podrobnih merilih po posamezni EUP v območjih
naselij in razpršene poselitve je za poseg v registrirano
dediščino, spomenike in njihova vplivna območja iz
predhodnega odstavka še dodatno določena obveznost
pridobitve pogojev in soglasja pristojne službe za varstvo
kulturne dediščine, če je pomen objekta ali območja kulturne
dediščine oz. njegovega dela še posebej poudarjen s
prostorskega vidika.

(5) Enote kulturne dediščine je potrebno ohranjati in jih med
morebitnim izvajanjem posega zaščititi. Na območjih
kulturne dediščine so dovoljeni posegi v prostor in prostorske
ureditve, ki prispevajo k trajni ohranitvi dediščine ali zvišanju
njene vrednosti in dediščino varujejo in ohranjajo na mestu
samem (in situ). Območja dediščine se naj v primerni obliki
vključuje tudi v kulturno in turistično ponudbo območja.

(6) Pri izvajanju intervencijskih ukrepov ob naravnih
nesrečah se praviloma izvedejo najnujnejši ukrepi, pri tem pa
je treba upoštevati naravne procese in ukrepe prilagoditi tako,
da le-ti ne bodo ogrožali varovanih enot kulturne dediščine.«,
prejšnji šesti odstavek pa preštevilči v sedmi odstavek.«.

3) šesti odstavek preštevilči v sedmi odstavek.

V 163. členu (splošni pogoji za varstvo kulturnih spome-
nikov) se na koncu drugega odstavka doda:
»Pogoji priprave in izdelave konservatorskega načrta so
določeni s predpisi s področja varstva kulturne dediščine. S
kulturnovarstvenim soglasjem se potrdi konservatorski načrt
in usklajenost projektne dokumentacije s konservatorskim
načrtom.«.

V 164. členu (pogoji za varstvo registrirane kulturne
dediščine) se:

1) prvi stavek tretjega odstavka spremeni tako, da se glasi:
»(3) Pri registrirani stavbni dediščini se ohranja varovane
vrednote, kot so:«

2) v zadnji alineji tretjega odstavka črta pika ter doda : »,«

3) za zadnjo alinejo tretjega odstavka doda nova alineja, ki se
glasi:
»
- zemeljske plasti z morebitnimi arheološkimi ostalinami
(predvsem pri cerkvah in grajskih stavbah).«

4) prvi stavek četrtega odstavka spremeni tako, da se glasi:
»(4) Pri registrirani naselbinski dediščini se ohranja varovane
vrednote, kot so:«

5) v tretji alineji četrtega odstavka beseda v oklepaju
»vodotoki« nadomesti z »potok«

92. člen

93. člen

6) v četrtem odstavku četrta alineja črta

7) peti, šesti, sedmi, osmi in deveti odstavek črta

8) za četrtim odstavkom doda besedilo v štirih novih
odstavkih, ki se glasi:
»(5) Pri registrirani kulturni krajini in zgodovinski krajini

(Javorovica, EŠD 8673) se ohranja varovane vrednote, kot so:
- krajinska zgradba in prepoznavna prostorska podoba
(naravne in kulturne prvine),
- odprti prostor pred poselitvijo,
- tradicionalna raba zemljišč in sonaravno gospodarjenje v
kulturni krajini,
- tipologija krajinskih prvin in značilni krajinski vzorci,
- avtentičnost lokacije pomembnega zgodovinskega
dogodka,
- historično grajeno strukturo (kapelo) in likovne elemente
(spomenik).

(6) Pri registrirani vrtnoarhitekturni dediščini (Pleterje –
Drevored, EŠD 9886) se ohranja varovane vrednote, kot so:
- oblikovna zasnova drevoreda (dolžina, drevesne vrste,
sadilna razdalja, sistem
- zasajanja itd.),
- rastišče in ekološke razmere, ki so potrebne za razvoj in
obstoj dreves,
- posamezna drevesa (preprečevanje poškodb in drugih
nedovoljenih posegov v krošnje, deblo in koreninski sistem
dreves).
- odnos drevoreda z okolico (ohranjanje prepoznavne podobe
in zgodovinskega konteksta).

(7) Pri registrirani memorialni dediščini se ohranja varovane
vrednote, kot so:
- avtentičnost lokacije,
- materialna substanca in fizična pojavnost objekta ali drugih
nepremičnin,
- vsebinski in prostorski kontekst območja z okolico ter
vedute.

(8) Pri arheološki dediščini (registriranih arheoloških
najdiščih) se varuje arheološke ostaline in njihov vsebinski in
prostorski kontekst.«

9) deseti odstavek preštevilči v deveti odstavek.

165. člen (pogoji za varstvo registriranih arheoloških najdišč)
se spremeni tako, da se glasi:

»(1) Poleg upoštevanja določb iz prvega, drugega in osmega
odstavka prejšnjega člena na območjih arheoloških najdišč, ki
so registrirana kulturna dediščina velja, da ni dovoljeno
posegati v prostor na način, ki utegne poškodovati arheološke
ostaline. Registrirana arheološka najdišča s kulturnimi plast-
mi, strukturami in premičnimi najdbami se varujejo pred
posegi ali uporabo, ki bi lahko poškodovali arheološke
ostaline ali spremenili njihov vsebinski in prostorski kontekst.
Prepovedano je predvsem:
- odkopavati in zasipavati teren, globoko orati, rigolati,
meliorirati kmetijska zemljišča, graditi gozdne vlake,
- gospodarsko izkoriščati rudnine oziroma kamnine in
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- postavljati ali graditi trajne ali začasne objekte, vključno z
nadzemno in podzemno infrastrukturo ter nosilci reklam ali
drugih oznak, razen kadar so ti nujni za učinkovito ohranjanje
in prezentacijo arheološkega najdišča.

(2) Izjemoma so dovoljeni posegi v posamezna najdišča, ki
so hkrati stavbna zemljišča znotraj naselij, in v prostor robnih
delov najdišč ob izpolnitvi naslednjih pogojev:
- če ni možno najti drugih rešitev in
- če se na podlagi rezultatov opravljenih predhodnih
arheoloških raziskav izkaže, da je zemljišče možno sprostiti
za gradnjo.

V fazi priprave PGD dokumentacije ali pred posegom v
prostor, pri katerem gradbeno dovoljenje ni potrebno, je treba
izvesti arheološke raziskave in rezultate upoštevati pri vseh
nadaljnjih aktivnostih (npr. pri pripravi projekta, pridobitvi
gradbenega dovoljenja, sami gradnji, pri vzpostavitvi
kmetijske rabe na gozdnih površinah oz. površinah v
zaraščanju…), vključno s poizkopovalno obdelavo arhiva
najdišča.

(3) v okviru postopka priprave občinskega podrobnega
prostorskega načrta je treba izvesti arheološke raziskave v
smislu natančne določitve vsebine in sestave najdišča.

(4) Za izvedbo predhodne arheološke raziskave je treba na
pristojnem ministrstvu pridobiti kulturnovarstveno soglasje
za raziskavo in odstranitev arheološke ostaline po predpisih
za varstvo kulturne dediščine. Pred pridobitvijo kulturno-
varstvenega soglasja za raziskavo in odstranitev arheološke
ostaline je pri pristojni območni enoti Zavoda za varstvo
kulturne dediščine Slovenije treba pridobiti podatke o
potrebnih predhodnih arheoloških raziskavah – obseg in čas
predhodnih arheoloških raziskav določi pristojna javna
služba.«.

V 166. členu (pogoji za vplivno območje kulturne dediščine)
se:

1) prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) V vplivnem območju kulturnega spomenika velja pravni
režim varstva, kot ga opredeljuje konkreten akt o razglasitvi
kulturnega spomenika. Če iz razglasitvenega akta
varstvenega režima vplivnega območja ni možno natančno
razbrati, velja pravni režim za vplivna območja registrirane
dediščine iz naslednjega odstavka.«.

2) v drugi alineji drugega odstavka za tretjo vejico doda:
»podobo…«.

V 168. členu (pogoji za varstvo voda) se:

1) na koncu šestega odstavka doda nov stavek, ki se glasi:
»Raba površinskih vod je dovoljena ob zagotavljanju eko-
loško sprejemljivega pretoka.«.

2) na koncu sedmega odstavka doda nov stavek, ki se glasi:
»V primeru dovoljene gradnje objekta izven ureditvenega
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območja naselja mora odmik od zunanje meje priobalnega
zemljišča reke Krke znašati najmanj 40 m.«.

3) za sedmim odstavkom doda dva nova odstavka, ki se
glasita:
»(8) Pri načrtovanju poteka trase javne infrastrukture je
potrebno predvideti čim manjše število prečkanj vodotokov.
Na delih, kjer trasa poteka vzporedno z vodotokom, naj le-ta
ne posega na priobalno zemljišče. 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 stabilnost brežin
vodotokov.

(9) Prečkanja vodov javne infrastrukture pod strugo potoka
morajo biti načrtovana tako, da se ne bo zmanjšala prevodna
sposobnost struge vodotoka.«.

V 171. členu (pogoji za varstvo pred naravnimi in drugimi
nesrečami) se drugi odstavek črta, naslednji odstavek pa
preštevilči v drugi odstavek.

V 173. členu (pogoji na območjih varstva pred plazovi) se
drugi stavek drugega odstavka črta.

Za 173. členom se doda nov 173.a člen, ki se glasi:

»173.a člen
(pogoji za gradnje na erozijskih območjih)
»(1) Na erozijsko ogroženih območjih je potrebno pred
posegi v prostor zagotoviti ustrezne protierozijske ukrepe. 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 ali skladiščenje lesa in drugih materialov,
- zasipanje z odkopnim ali odpadnim materialom,
- odvzemanje naplavin z dna in brežin, razen zaradi
zagotavljanja pretočne sposobnosti hudourniške struge in
- vlačenje lesa.

(2) V primeru poseganja na območja z večjim naklonom se ob
nevarnosti erozije izvedejo ustrezni protierozijski ukrepi.«.

174. člen (pogoji za gradnje na območjih potresne
ogroženosti) se spremeni tako, da se glasi:
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»(1) Predvideni objekti in ureditve morajo biti projektirani za
projektni pospešek tal, ki znaša na zahodnem delu občine
0,175 g, na vzhodnem pa 0,200 g. V skladu z določili
Pravilnika o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov
(Uradni list RS, št. 101/05) morajo biti objekti projektirani,
grajeni in vzdrževani tako, da vplivi, ki jim bodo verjetno
izpostavljeni med gradnjo in uporabo, ne bodo povzročili:
- porušitve celotnega ali dela gradbenega objekta,
- deformacij, večjih od dopustnih ravni,
- škode na drugih delih gradbenega objekta, na napeljavi in
vgrajeni opremi zaradi večjih deformacij nosilne konstrukcije
ali
- škode, nastale zaradi nekega dogodka, katere obseg je
nesorazmerno velik glede na osnovni vzrok.«.

175. člen (pogoji za prostorski razvoj na poplavnih območjih)
se spremeni tako, da se glasi:

»(1) Na območju občine razredi poplavne nevarnosti niso
določeni, zato velja opozorilna karta poplav, ki je sestavni del
Prikaza stanja prostora.

(2) Na poplavnem območju so dopustne samo rekonstrukcije
in vzdrževalna dela na obstoječih objektih v skladu s predpisi,
ki urejajo graditev objektov, če ne povečujejo poplavne
ogroženosti in ne vplivajo na vodni režim in stanje voda.

(3) K posegom iz predhodnega odstavka tega člena je
potrebno pridobiti soglasje organa, pristojnega za upravljanje
z vodami.

(4) Ne glede na določbe drugega odstavka tega člena so na
poplavnem območju dopustni posegi v prostor in dejavnosti,
ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda ter
posegi in dejavnosti, ki jih dopuščajo predpisi o vodah, pod
pogoji, ki jih določajo ti predpisi.«.

V 176. členu (pogoji za ureditve za obrambne potrebe) se:

1) doda besedilo v prvem odstavku, ki se glasi:
»(1) Posegi na območju možne izključne rabe za potrebe
obrambe ne smejo onemogočati uporabe območja posebnega
pomena za obrambo v primeru vojnega in izrednega stanja,
krize ter za usposabljanje, oziroma so posegi lahko takšni, da
je mogoče rabo za obrambne potrebe v navedenih primerih
takoj vzpostaviti. Za posege v prostor na območju možne
izključne rabe za potrebe obrambe je treba predhodno
pridobiti soglasje ministrstva, pristojnega za obrambo.«.

2) prejšnji prvi odstavek preštevilči v drugi odstavek.

V 177. členu (pogoji za zagotavljanje požarne varnosti) se:

1) prvi odstavek črta

2) doda besedilo v dveh novih odstavkih, ki se glasi:
»(1) Požarno varstvo vseh načrtovanih objektov mora biti

urejeno v skladu z veljavnimi požarno varstvenimi predpisi.
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Zagotovljeni morajo biti pogoji za varen umik ljudi (živali) in
premoženja. Omogočen mora biti dostop do objekta z vseh
strani, s čimer se zagotavlja dostop z vozili za intervencijo in
za razmeščanje opreme za gasilce. Zagotovljene morajo biti
tudi zadostne količine požarne vode. Zagotovljeni morajo biti
potrebni odmiki od meje parcel in med objekti oz. potrebne
protipožarne ločitve z namenom preprečitve širjenja požara
na sosednje objekte.

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

V 178. členu (pogoji za zagotavljanje varnosti v zračnem
prometu) se:

1) prvi odstavek črta

2) doda besedilo v treh novih odstavkih, ki se glasi:
»(1) Pri načrtovanju objektov, ki se nahajajo pod
omejitvenimi ravninami letališča Cerklje ob Krki, je treba v
skladu z ICAO referenčno kodo letališča (t.j. 153,3 mnv)
upoštevati vzletno, priletno in druge omejitvene ravnine
letališča.

(2) Med ovire v coni letališča štejejo objekti, inštalacije,
naprave, drevje in zvišanje okoliškega terena, kakor tudi
poglobitve terena za ceste, kanale in podobno. Zunaj cone
letališča štejejo za ovire:
- v krogu s polmerom 10 km od referenčne točke letališča
objekti, inštalacije in naprave, ki so višje kot 100 m ali višje
kot 30 m, pa se nahajajo na terenu, ki je več kot 100 m višji od
referenčne točke letališča,
- objekti, inštalacije in naprave, ki se nahajajo izven kroga iz
prejšnje alineje in ki so višji od 30 m in ki stojijo na naravnih
ali umetnih vzpetinah, če se vzpetine dvigajo v okoliške
pokrajine za več kot 100 m,
- vsi objekti, inštalacije in naprave, ki segajo več kot 100 m od
tal ter daljnovodi, žičnice in podobni objekti, ki so napeti nad
dolinami in soteskami po dolžini več kot 75 m.

(3) Preko območja občine potekajo tudi zračne poti, pod
katerimi za ovire štejejo tudi objekti in naprave znotraj
naselij, ki so višji od okoliškega terena za najmanj 25 m, če se
nahajajo znotraj varovalnih pasov posameznih cest,
železniških prog, visokonapetostnih vodov in podobno.«.

3) prejšnji drugi odstavek preštevilči v četrti odstavek, v njem
pa črta del besedila, ki se glasi: »iz prejšnjega odstavka«.

V 180. členu (podrobna merila v EUP) se:

1) v prvi alineji četrtega odstavka (pri CEL2-T,g:) tretji
stavek na koncu dopolni z naslednjim besedilom: »mlinska
raka se obnovi na način, da ne bo prizadeta naravna
vrednota«, za četrtim stavkom pa doda nov stavek, ki se glasi:
»Za vsa dela na naravni vrednosti je potrebno pridobiti

104. člen

105. člen
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naravovarstvene pogoje in naravovarstveno soglasje
pristojnega ministrstva, za rabo vode (npr. mHE) pa
koncesijo.«

2) v sedmi alineji četrtega odstavka (pri CEL11-T,g) za
besedo »zapre« doda besedilo v oklepaju, ki se glasi: »(v lesu
ali zidano)«

3) za zadnjo alinejo četrtega odstavka doda nova alineja, ki se
glasi:
» - CEL 13-V2, kraj: Vzdržuje se območje košenic. Območje
naj služi pohodništvu in planinstvu ter doživljajskemu
turizmu. Na območju je potrebno upoštevati predpise s
področja ohranjanja narave (Natura 2000, ekološko
pomembna območja, naravne vrednote, biotska
raznovrstnost). Omejuje se množični in motoriziran turizem.
Z območja se odstrani nelegalno postavljene objekte (kamp
prikolice, nadstreške, …). Z redno ekstenzivno rabo se
ohranja sedanji obseg travniških površin in spodbuja
ekstenzivno kmetijstvo s čim manjšim vnosom mineralnih
gnojil in sredstev za varstvo rastlin. Območja se ne spreminja
v vrtove, sadovnjake in na košenicah se ne zasaja tujerodnih
drevesnih in grmovnih vrst. Novih poti na območju se ne
izvaja.«

4) v prvi alineji petega odstavka (pri ČA1-I,g:) za tretjim
stavkom doda besedilo, ki se glasi:
»Pred kakršnokoli prenovo ali drugimi deli na cerkvi naj se
investitor predhodno posvetuje s pristojno območno enoto
Zavoda RS za varstvo narave. Prenova ostrešja cerkve naj se
ne izvaja od sredine maja do začetka septembra in če je le
možno ne od konca marca do konca septembra. Preletnih
odprtin (npr. lin v zvoniku, prostorov med stenami in
ostrešjem) do zatočišč naj se ne zapira. Če so taki posegi
nujni, je treba zagotoviti nadomestne preletne odprtine ali
obstoječe urediti tako, da bodo še vedno omogočali prehod
netopirjem. Preletnih odprtin naj se ne osvetljuje. Ob prenovi
naj se izogiba uporabi za sesalce strupenih snovi (npr.
premazov za les). V času porodniških gruč naj se prisotnost
ljudi na podstrešnih delih stavbe, kjer so netopirji, čim bolj
omeji. Zmanjšanje onesnaženja z netopirskimi iztrebki naj se
izvede z namestitvijo ponjav ali poličk pod lokacije gruč
netopirjev, le-te pa redno čisti.«

5) v prvi alineji enajstega odstavka (pri DVR1.1-T,g:) za
besedo »treba« doda »prednostno«

6) v tretji alineji štirinajstega odstavka (pri DRČ2.1-T,p:) na
koncu doda besedilo, ki se glasi:
»Pred kakršnokoli prenovo ali drugimi deli na objektih naj se
investitor predhodno posvetuje s pristojno območno enoto
Zavoda RS za varstvo narave. Prenova ostrešij naj se ne
izvaja od sredine maja do začetka septembra in če je le možno
ne od konca marca do konca septembra. Preletnih odprtin
(npr. lin v zvoniku, prostorov med stenami in ostrešjem) do
zatočišč naj se ne zapira. Če so taki posegi nujni, je treba
zagotoviti nadomestne preletne odprtine ali obstoječe urediti
tako, da bodo še vedno omogočali prehod netopirjem.
Preletnih odprtin naj se ne osvetljuje. Ob prenovi naj se
izogiba uporabi za sesalce strupenih snovi (npr. premazov za
les). V času porodniških gruč naj se prisotnost ljudi na
podstrešnih delih stavb, kjer so netopirji, čim bolj omeji.
Zmanjšanje onesnaženja z netopirskimi iztrebki naj se izvede
z namestitvijo ponjav ali poličk pod lokacije gruč netopirjev,

le-te pa redno čisti.«

7) v prvi alineji osemnajstega odstavka (pri GGR1-I,o:) na
koncu doda besedilo, ki se glasi:
»Na zemljišču parc.št. 37/4 in 37/11 k.o. Gorenje Gradišče se
višinske razlike na strani potoka prednostno oblikujejo z
naravnimi brežinami, v primeru izvedbe podpornega zidu
mora biti le-ta ozelenjen.«

8) v tretji alineji enaindvajsetega odstavka (pri GMA3-I,p:)
pika na koncu prvega stavka nadomesti z vejico in doda
naslednje besedilo: »ki se prednostno ureja za potrebe
turistične ponudbe. Obstoječi objekt se lahko poveča za
prenočitvene kapacitete, pri čemer naj višinski gabarit ne
presega K+P+1+M, s kolenčnim zidom do 1,40 m. Za
osvetlitev mansarde je dovoljena izvedba frčad.«

9) za štiriindvajsetim odstavkom doda nov odstavek, ki se
glasi:
»(25) Hrvaški Brod:
HRB1-V1,g: V enoti urejanja je na zemljišču parc.št. 1005/5
k.o. Mršeča vas poleg dejavnosti, dovoljenih na območju
podeželskega naselja (SK), dovoljena dejavnost F
gradbeništvo. Prizidek gospodarskega dela je dovoljeno
legalizirati v obstoječem gabaritu z izvedbo sanacije strehe,
kjer se gabaritno višji, obcestni del objekta zaključi s
podaljšano strešino do strehe gospodarskega dela objekta v
zaledju parcele. Obcestna fasada se oblikuje kot glavna
fasada, balkon se odstrani.«, vsi odstavki v nadaljevanju pa
ustrezno preštevilčijo.

10) pred prvo alinejo sedemindvajsetega odstavka doda nova
alineja, ki se glasi:
»- JA8-V2, kraj: Gradenj na območju košenic naj se ne izvaja.
Ohranja se le obstoječa infrastruktura. Poti in cesta naj
ostajajo v makadamski izvedbi. Z redno ekstenzivno rabo se
ohranja sedanji obseg travniških površin in spodbuja
ekstenzivno kmetijstvo s čim manjšim vnosom mineralnih
gnojil in sredstev za varstvo rastlin.«

11) v tretji alineji sedemindvajsetega odstavka (pri JA3-
V2,p:) tretji in četrti stavek črta ter doda besedilo, ki se glasi:
»Prioritetno se sanira območje opuščenega kamnoloma
(zasadi naj se grmovna in drevesna vegetacija, območje se
zatravi). Dovoljena je postavitev le začasnih objektov v času
prireditev, ki se po prireditvah odstranijo. Za kakršne koli
ureditve na območju ohranjanja narave je potrebno pridobiti
naravovarstvene pogoje in naravovarstveno soglasje
pristojnega ministrstva oz. na območju kulturne dediščine
soglasje pristojne službe za varstvo kulturne dediščine.«

12) v drugi alineji dvaintridesetega odstavka (pri MRV2-
V1,g:) se na koncu doda besedilo, ki se glasi:
»Za potrebe dejavnosti je dovoljen tudi večji gabarit objekta
za obrt, dodatne površine se dosežejo z združevanjem več
volumnov, katerih skupna pozidana površina ne sme
presegati faktorja zazidanosti. Maksimalni višinski gabarit
objektov za dejavnost je lahko do P+1.«

13) v štiridesetem odstavku se pred prvo alinejo doda nova
alineja, ki se glasi:
»- SE1-T,g: Gospodarski objekt (hlev) na zemljišču parc.št.
1931/2 k.o. Šentjernej, zgrajen v sklopu obstoječe kmetije, se
obravnava po tipu večjega gospodarskega objekta iz 79. člena
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(gospodarska stavba domačije, hlev), določenega za območja
za kmetijsko proizvodnjo (IK).«

14) v štiridesetem odstavku se za tretjo alinejo (za SE3-T,g:)
doda nova alineja, ki se glasi:
»- SE5-T,g: V enoti je poleg dejavnosti, dovoljenih v
območjih razpršene poselitve, dovoljena tudi dejavnost C
Predelovalne dejavnosti 23.1 Proizvodnja stekla in steklenih
izdelkov.«

15) za tretjo alinejo dvainštiridesetega odstavka (za ŠEN8-
I,u) dodata dve novi alineji, ki se glasita:
»- ŠEN12-I,u; Proizvodno-servisna cona sejmišče Šentjernej:
Območje v velikosti 2,45 ha je namenjeno gradnji objektov za
potrebe proizvodnih in servisnih dejavnosti, pri čemer
dejavnosti južnega dela, glede hrupa, ne smejo presegati z
zakonom določenih mejnih vrednosti za stanovanjsko
območje. Zazidava je zasnovana ob osrednji interni cesti
(Obrtna cesta), ki se na severu priključuje na Levičnikovo
cesto, na jugu pa na cesto Turopolje. Urbanistično in
arhitekturno oblikovanje objektov cone mora biti usklajeno,
hkrati pa se naj upošteva tudi oblikovanje objektov na stičnih
območjih. Merilo objektov naj bo skladno z merilom
obstoječih proizvodnih objektov v tem delu naselja. Razvoj
horizontalnega gabarita mora upoštevati odmike od sosednjih
objektov ter zagotavljati zadostne manipulativne površine,
pri čemer je razmerje stranic lahko tudi več kot 1:1,2 (zaradi
tehnologije ali funkcije objekta). Višinski gabariti objektov
naj ne bodo več kot 15 m. Fasade in zunanje ureditve
orientirane na Obrtno in Levičnikovo cesto naj se oblikuje
mestotvorno (ne kot servisne). Možna je izvedba dvokapnih,
enokapnih in ravnih streh ter kombinacija le-teh na način, da
bo objekt upošteval sodoben način oblikovanja z uporabo
sodobnih arhitekturnih materialov in elementov. Na južnem
delu, ob lokalni cesti Turopolje, se predvidi zeleni pas z
visokoraslo in grmovno zasaditvijo, ki služi kot protihrupna
in vizualna bariera v odnosu do stanovanjske pozidave
Turopolje.
-ŠEN13-I,u: V območju bivanje ni dovoljeno. Dovolijo se
objekti za potrebe dejavnosti (dovoljene v CU), od tipov
objektov pa objekt družbene infrastrukture, poslovna stavba
ali objekt za obrt.«

16) v sedmi alineji dvainštiridesetega odstavka (pri ŠEN16-
I,u) za stavkom: »Varujejo se gabariti, zunanja podoba,
material gradnje Majzljeve gostilne.« doda besedilo, ki se
glasi: »…Objekt stare šole (ob gostilni Majzelj) se prenavlja v
obstoječih gabaritih ali izvede kot nova gradnja, ki mora
ohranjati osnovne gabarite stare stavbe, sleme stavbe je
dovoljeno dvigniti (poravnati) s slemenom sosednjega
objekta Majzelj, pri čemer se pridobljeni prostor nad prvim
nadstropjem uredi za bivanje (izvede mansarda). Na glavni
(ulični) fasadi je v osrednji osi prvega nadstropja dovoljena
izvedba balkona, njegova oblika in velikost pa mora izhajati
iz primerov, ki se pojavljajo na stavbah historičnega jedra.
Fasade naj bodo izvedene v skladu z jasno čitljivo,
tradicionalno vertikalno in horizontalno členitvijo. V primeru
dejavnosti v pritličju je dovoljena izvedba izložb, njihovo
oblikovanje pa mora izhajati iz osnov tradicionalnega
oblikovanja. Za ostale elemente oblikovanja stavbe, ki niso
opredeljeni s temi prostorskimi izvedbenimi pogoji, se
upošteva kulturnovarstvene pogoje pristojne službe za
varstvo kulturne dediščine, izdane v fazi projektiranja

načrtovane gradnje. Na končno rešitev je potrebno pridobiti
kulturnovarstveno soglasje.« in v nadaljevanju črta stavek:
»V fazi projektiranja načrtovane gradnje je treba pridobiti
projektne pogoje, k izdelani projektni dokumentaciji pa
soglasje pristojne službe za varstvo kulturne dediščine.« ter
na koncu alineje doda še besedilo, ki se glasi:
»Pred kakršnokoli prenovo ali drugimi deli na cerkvi naj se
investitor predhodno posvetuje s pristojno območno enoto
Zavoda RS za varstvo narave. Prenova ostrešja cerkve naj se
ne izvaja od sredine maja do začetka septembra in če je le
možno ne od konca marca do konca septembra. Preletnih
odprtin (npr. lin v zvoniku, prostorov med stenami in
ostrešjem) do zatočišč naj se ne zapira. Če so taki posegi
nujni, je treba zagotoviti nadomestne preletne odprtine ali
obstoječe urediti tako, da bodo še vedno omogočali prehod
netopirjem. Preletnih odprtin naj se ne osvetljuje. Ob prenovi
naj se izogiba uporabi za sesalce strupenih snovi (npr.
premazov za les). V času porodniških gruč naj se prisotnost
ljudi na podstrešnih delih stavbe, kjer so netopirji, čim bolj
omeji. Zmanjšanje onesnaženja z netopirskimi iztrebki naj se
izvede z namestitvijo ponjav ali poličk pod lokacije gruč
netopirjev, le-te pa redno čisti.«

17) v šestnajsti alineji dvainštiridesetega odstavka pri
»ŠEN32-I,u« doda: »/1,/2,/3«

18) za prvo alinejo triinštiridesetega odstavka doda nova
alineja, ki se glasi:
»-ŠMV3-I,g: Na poslovnem objektu za kamnoseško
dejavnost, zgrajenem na zemljišču parc.št. 1476/3 k.o.
Gradišče, je zaradi tehnoloških zahtev dejavnosti dovoljena
izvedba strehe z nižjim naklonom, kot je določen za ostale
objekte v tem EUP.«, v zadnji alineji (pod ŠMV4-I,u) pa na
koncu prvega stavka črta pika ter doda naslednje besedilo:
»ter vzdrževanjem javnih površin.«

19) v prvi alineji štiriinštiridesetega odstavka (pri ŠM1-I.o) na
koncu doda še naslednje besedilo:
»Pred kakršnokoli prenovo ali drugimi deli na cerkvi naj se
investitor predhodno posvetuje s pristojno območno enoto
Zavoda RS za varstvo narave. Prenova ostrešja cerkve naj se
ne izvaja od sredine maja do začetka septembra in če je le
možno ne od konca marca do konca septembra. Preletnih
odprtin (npr. lin v zvoniku, prostorov med stenami in
ostrešjem) do zatočišč naj se ne zapira. Če so taki posegi
nujni, je treba zagotoviti nadomestne preletne odprtine ali
obstoječe urediti tako, da bodo še vedno omogočali prehod
netopirjem. Preletnih odprtin naj se ne osvetljuje. Ob prenovi
naj se izogiba uporabi za sesalce strupenih snovi (npr.
premazov za les). V času porodniških gruč naj se prisotnost
ljudi na podstrešnih delih stavbe, kjer so netopirji, čim bolj
omeji. Zmanjšanje onesnaženja z netopirskimi iztrebki naj se
izvede z namestitvijo ponjav ali poličk pod lokacije gruč
netopirjev, le-te pa redno čisti.«

20) za prvo alinejo sedeminštiridesetega odstavka doda nova
alineja, ki se glasi:
»- VOV4-T,g: V enoti urejanja je na zemljišču parc. št. 1215/1
k.o. Šentjernej dopusten objekt v sedanjem gabaritu, pri
čemer je potrebno izvesti sanacijo prizidanega dela objekta z
znižanjem kolenčnega zidu do višine, ki bo zagotovila enotno
oblikovanje objekta (zaključen s simetrično dvokapno streho
z upoštevanjem slemena osnovnega objekta).«
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21) v prvi alineji devetinštiridesetega odstavka na koncu doda
»+M.«

22) v petdesetem odstavku se pred prvo alinejo doda nova
alineja, ki se glasi:
»- ZA1-V1,o: V enoti urejanja je poleg dejavnosti, dovoljenih
na območju centralnih dejavnosti (CU) v objektu, zgrajenem
na zemljišču parc.št. 1205/5 k.o. Mršeča vas, dovoljena
dejavnost C predelovalne dejavnosti in sicer 16 Obdelava in
predelava lesa, 22.2 Proizvodnja plastičnih izdelkov in 31
Proizvodnja pohištva. Objekt je dovoljeno prenoviti oz.
rekonstruirati v obstoječem gabaritu, novogradnja za potrebe
te dejavnosti ni dovoljena. Prav tako ni dovoljena ureditev
zunanjega skladišča ali postavitev spremljajočih objektov
(silos ipd.).«.

V 182. členu (podrobna merila v EUP) se:

1) prva alineja tretjega odstavka spremeni tako, da se glasi:
»
- ID1-vin2,zr, ID2-vin2,zr, ID3-vin3,zr, ID4-vin3,zr: Na
območju naravnega spomenika Vajndol – nahajališče fosilov
je potrebno pred izvedbo zemeljskih del obvestiti pristojni
Zavod RS za varstvo narave in mu omogočiti spremljanje
stanja med izvajanjem zemeljskih del ter dokumentiranje
območja.«

2) v drugi alineji četrtega odstavka zadnji stavek črta

3) prva alineji šestega odstavka spremeni tako, da se glasi:
»
- Š2-vin3,zr, Š3-vin3,zr, Š4-vin2,zr: Na območju naravne
vrednote – Golobinjek – fosilno najdišče je potrebno pred
izvedbo zemeljskih del obvestiti pristojni Zavod RS za
varstvo narave in mu omogočiti spremljanje stanja med
izvajanjem zemeljskih del ter dokumentiranje območja.«.

Za 182. členom se doda naslov novega poglavja ter nov 182.a
člen, ki se glasita:

»(J) PODROBNA MERILA ZA NAČRTOVANO INFRA-
STRUKTURO NA OBMOČJIH Z NARAVOVARST-
VENIM STATUSOM ALI DRUGIMI NARAVOVARST-
VENIMI VSEBINAMI

182.a člen
(podrobna merila za načrtovano infrastrukturo)

(1) Daljnovod na območjih z naravovarstvenim statusom ali
drugimi naravovarstvenimi vsebinami je treba načrtovati z
upoštevanjem naslednjih varstvenih pogojev, usmeritev in
priporočil:
- pred izvedbo nove trase daljnovoda naj se preveri mogoča
umestitev na obstoječe stebre,
- izbere naj se ustrezna tehnična rešitev za zmanjšanje vplivov
(predvsem na ptice), kot so npr. kabliranje, primerni nosilci
vodnikov, večje razdalje med stebri,
- ob prečkanju vodotokov naj se izvede na mestu, kjer je

106. člen

107. člen

vegetacija najnižja, stebre pa postavi na čim večji
oddaljenosti od vodotoka,
- stebre daljnovoda naj se po višini in obliki prilagodi naravi
terena,
- poseg naj se izvede izven življenjsko pomembnih obdobij
za živali (ptice, dvoživke).

(2) Kanalizacijo na območjih z naravovarstvenim statusom
ali drugimi naravovarstvenimi vsebinami je treba načrtovati z
upoštevanjem naslednjih varstvenih pogojev, usmeritev in
priporočil:
- za prečkanje vodotoka naj se izbere podvrtanje vodotoka,
kjer pa podvrtanje ni možno, naj se prečkanje izvede ob
sonaravni utrditvi vodotoka in brežin,
- za dela naj se uporabi obstoječe dostopne ceste,
- dela naj se prilagodi razmnoževalnemu času živalskih vrst
(dvoživke, ribe).
Na območju NS in NV Vajndol – nahajališče fosilov (1915) je
treba pred izvedbo zemeljskih del obvestiti pristojni zavod za
varstvo narave in mu omogočiti spremljanje stanja na terenu
in dokumentiranje.

(3) Plinovod na območjih z naravovarstvenim statusom ali
drugimi naravovarstvenimi vsebinami je treba načrtovati z
upoštevanjem naslednjih varstvenih pogojev, usmeritev in
priporočil:
- za prečkanje vodotoka naj se izbere podvrtanje vodotoka,
kjer pa podvrtanje ni možno, naj se prečkanje izvede ob
sonaravni utrditvi vodotoka in brežin,
- dela naj se prilagodi razmnoževalnemu času živalskih vrst
(dvoživke, ribe),
- pred posegi naj se določi začasne deponije za travno rušo, ki
se jo po končanih delih položi na degradirane površine,
- za dela naj se uporabi obstoječe dostopne ceste.«.

Za 182.a členom se v naslovu poglavja oznaka v oklepaju »J«
nadomesti s »K«.

V 184. členu (sprejeti izvedbeni akti občine) se:

1) v drugem odstavku pri naselju Cerov Log v tretjem stolpcu
(pod objavo) črta: »Skupščinski Dolenjski list, št. 7/91 in….
8/05 in…«

2) v drugem odstavku tabelo dopolni z naseljem Javorovica
(za Cerovim Logom) tako, da se besedilo glasi:
»

108. člen

109. člen
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višina enotnega slemena za 1,05 m višja od današnjega.
Kritina mora biti naravno rdeč opečni bobrovec, ki mora
segati do roba kapi. Dovoljena je izgradnja strmih
enokapnih frčad v širini zamikov med posameznimi
špirovci. Na dvoriščni strani je dovoljeno v delu ali v celotni
potezi zgraditi leseni gank. Fasade morajo biti ometane s
parapropustnimi fasadnimi beleži v barvnem tonu po izboru
odgovornega konservatorja. Veliko gospodarsko poslopje
na zemljišču parc.št. 2539/1 k.o. Gor. Orehovica se ohranja
v osnovnem gabaritu, obcestni pritlični prizidek (nekdanja
karantena za živali) je treba odstraniti. Fasade objekta se
izvede z obitjem iz desk. Objekt se nameni za potrebe
konjskega hleva, skednja in pokrite maneže, ob njem pa
urediti površino za zunanjo manežo. Manjše gospodarsko
poslopje na zemljišču parc.št. 2539/3 iste k.o. je potrebno
porušiti. Dejavnost avtoprevozništva in predelave plastike
in kovin, ki se sedaj opravlja v teh objektih, se preseli v
gospodarsko cono Šentjerneja oz. Dol. Mokrega Polja.
Pri načrtovanju zelenega prostora v okolici graščine naj se
ohranja vrt tik ob graščini in visoka drevesa v njem. Zeleni
prostor naj se oblikuje zadržano do odprtega prostora, ki mu
dominira, uredi se poti in ureditve za postanek. Ohraniti je
treba dominantno drevje na območju. Bajer severno od
objektov se obnovi in redno vzdržuje, celotne prostor ob
njem pa se nameni zelenim rekreativnim površinam.
V fazi projektiranja je potrebno za vse posege pridobiti
kulturnovarstvene pogoje ter soglasje pristojne službe za
varstvo kulturne dediščine.«,

6) v prvi alineji devetega odstavka na koncu petega stavka
pika črta in doda: »in naravovarstvene smernice pristojnega
zavoda za varstvo narave« ter šesti stavek črta

7) druga alineja devetega odstavka črta

8) v osmi alineji desetega odstavka pred podpičjem doda: »,
ŠEN40.2-I,oppn«, na koncu drugega stavka pika črta in
doda: », podenota ŠEN40.2-I,oppn pa vključuje površino za
potrebno rekonstrukcijo javne poti.«, za tretjim stavkom pa
doda nov stavek, ki se glasi:
»V primeru ločenega urejanja je podenota ŠEN40.2-I,oppn
sestavni del območja prve priprave OPPN.«.

V 188. členu (veljavnost in spremembe sprejetih občinskih
prostorskih aktov) se:

1) v prvem odstavku na koncu stavka pika črta ter doda: », z
dnem veljavnosti sprememb in dopolnitev pa tudi na
območju zemljišča s parc.št. 2649/1 k.o. Šentjernej ter na
območju delov zemljišč parc.št. 538/1, 538/3, 538/10,
538/19, 538/28, 539/1, 539/6 in 541/1, vse k.o. Šentjernej.«

2) drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(2) Z dnem veljavnosti odloka o OPPN za širitev
proizvodnih kapacitet Krke d.d., v Šentjerneju (Uradni
vestnik Občine Šentjernej, št. 17/08) preneha veljati Odlok o
zazidalnem načrtu Beta Šentjernej (Uradni list RS, št. 1/98)
v delu, ki ga obravnava ta OPPN.«

3) doda nov odstavek, ki se glasi:

112. člen

Uradni vestnik izhaja v nakladi 2.100 izvodov.
Izdajatelj: Občina Šentjernej

Računalniški prelom: Omega, Andreja Milavec s.p.; tisk: Bucik d.o.o.

»(3) Z dnem veljavnosti sprememb in dopolnitev OPN
preneha veljati Odlok o zazidalnem načrtu proizvodno-
servisne cone Sejmišče Šentjernej (Uradni list RS št. 62/96
ter Uradni vestnik Občine Šentjernej, št. 6/01, 5/03 in
18/08).«.

191. člen (prehodno obdobje za legalizacijo objektov) se
črta.

(hramba sprejetih sprememb in dopolnitev OPN)

(1) Sprejete spremembe in dopolnitve OPN se skupaj s
prilogami hrani na sedežu Občine Šentjernej in je dostopen
javnosti v skladu z zakonom.

(začetek veljavnosti)

(1) Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
vestniku Občine Šentjernej.

Številka: 032-250/2013-OS
Šentjernej, dne 17.7.2013

113. člen

114. člen

115. člen

IV. KONČNE DOLOČBE
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OBČINA ŠENTJERNEJ
Občinski svet

ŽUPAN
Franc HUDOKLIN, l. r.
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