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Osnovni podatki o dokumentu: 

Odlok o OPPN za del območja z oznako EUP HU-1 del in HU-3 

 

 

Pobudnik: KRAŠOVEC, Ivan, Spodnja Rečica 189, 3270 Laško 

 

Izdelovalec: ARHIKA, arhitekturno projektiranje, Uroš Krašek s.p., Sp. Rečica 104,  

                      3270 Laško 

Pripravljavec: Občina Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško 

Odgovorni vodja izdelave: Uroš Krašek, univ. dipl. inž. arh. A - 1261 

 

Splošni del: povzetek za javnost 

Tekstualni del: vsebina odloka  

Grafični del: 

o izsek iz grafičnega načrta kartografskega dela občinskega prostorskega načrta s prikazom 
lege prostorske ureditve na širšem območju,  

o območje podrobnega načrta z obstoječim parcelnim stanjem,  
o prikaz vplivov in povezav s sosednjimi območji,  
o zazidalna oziroma ureditvena situacija  
o prikaz ureditev glede poteka omrežij in priključevanja objektov na gospodarsko javno in-

frastrukturo - obstoječe 
o prikaz ureditev glede poteka omrežij in priključevanja objektov na gospodarsko javno in-

frastrukturo  
o prikaz ureditev, potrebnih za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, 

vključno z varstvom pred požarom 
o načrt parcelacije 
o prikaz poplavnih razredov in poplavne ogroženosti, ter izračun priobalnega pasu 
 

Priloge: geološko poročilo, geodetski posnetek, smernice, mnenja, objavljen odlok 
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Povzetek za javnost: 

 

Obstoječe stanje: 

Na zemljišču s parc. št. 802/3, 808/15, 808/23, 808/24, 808/25, vse, k.o. Rečica, želi 

investitorica speljat postopek OPPN za gradnjo desetih objektov s klasifikacijo – 11100 

(stanovanjske hiše) v skladu z uredbo.  

Območje urejanja: 

Območje urejanja obsega del 802/3, 808/15, 808/23, 808/24, 808/25, vse, k.o. Rečica. Gre za 

cca 8300 m2 veliko območje, na katerem se bi skozi postopek OPPN predvidelo deset 

stanovanjskih objektov ter pripadajoči enostavni in/ali nezahtevni objekti v skladu z uredbo o 

vrstah objektov. 

Območje urejanja na jugu meji na naselje, na severu na brežino v lasti investitorja. reda. Na 

zahodni strani območje meji na manjši vodotok, na vzhodni pa na kmetijsko zemljišče.  

 

Novo stanje predvideva gradnjo desetih objektov ter pripadajoče enostavne in/ali nezahtevne 

objekte.  

Vplivi obravnavanega območja zaradi narave predvidenih objektov ne bodo taki, da bi lahko 

negativno vplivali na posamezne sestavine prostora.  

 

Okoljski vplivi: 

Območje se ne nahaja na območjih ohranjanja narave ali območjih okoljsko občutljivih 

območjih. Območje se nahaja oziroma je predvideno izven poplavne linije.  

 

Prostorski vplivi: 

Območje se ne nahaja na območju varovanja kulturne dediščine. Z gradnjo objektov na tej 

lokaciji se območje ne bo bivalno bistveno spremenilo, saj gre za zapolnitev naselja ob cesti.  

 

Splošni vplivi: 

Novi objekti na tej lokaciji ne bodo vplivali na sestavine prostora v smislu ustvarjanja novih 

prostorskih gabaritov.  

 



3 

 

DOPOLNJEN OSNUTEK 

Na podlagi 61. člena Zakona o urejanju prostora ZUreP - 2 (Uradni list RS, št. 61/17) ter 16. 
člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. ………) je občinski svet Občine Laško na ……… 
seji dne ………. sprejel 

 
O D L O K 

o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 
za del območja z oznako EUP HU-1 del in HU-3 

 

I. SPLOŠNO 

1. člen 
(splošno) 

 
S tem odlokom se določajo izvedbena izhodišča za del območja naselja Huda jama z oznako EUP 
HU-1 del in HU-3. OPPN je izdelal ARHIKA, arhitekturno projektiranje, Uroš Krašek s.p., Sp. 
Rečica 104, 3270 Laško, pod številko projekta 20/2020 - OPPN. 
 

2. člen 
(pravna podlaga) 

Pravna podlaga: 
- OPN Laško (Uradni list RS št.:03/2018) 
- Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17; v nadaljnjem besedilu: ZUreP-2), 
- Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – 

ZmetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – 
ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg, 
84/18 – ZIURKOE in 158/20), 

- Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta 
(Uradni list RS, št. 99/07 in ZUreP-2) in 

 

3. člen 
(sestavni deli odloka) 

1. Tekstualni del 
2. Grafične priloge: 

– izsek iz grafičnega načrta kartografskega dela občinskega prostorskega načrta s prikazom lege 
prostorske ureditve na širšem območju, 

– območje podrobnega načrta z obstoječim parcelnim stanjem, 
– prikaz vplivov in povezav s sosednjimi območji, 
– zazidalna oziroma ureditvena situacija 

    – poplavne karte kot del zahteve smernic DRSV 
– prikaz ureditev glede poteka omrežij in priključevanja objektov na gospodarsko javno infra-

strukturo ter grajeno javno dobro, 
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– prikaz ureditev, potrebnih za varovanje okolja, naravnih virov in ohranjanje narave, 
– prikaz ureditev, potrebnih za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, 

vključno z varstvom pred požarom, 
– načrt parcelacije  

 
 

II. MEJA OBMOČJA UREJANJA 

4. člen 
(območje urejanja) 

 

Območje urejanja zajema parc. št. 802/3, 808/15, 808/23, 808/24, 808/25, vse, k.o. Rečica. 
Od tega se na območju urejanja HU-3 nahajajo parc. št. 802/3, 808/15, 808/23 del k.o. Rečica, 
na območju HU-1 pa parc.št. 802/23 del, 808/24, 808/25, k,o. Rečica. 
Velikost območja znaša cca. 8300m2. 
 
 
III. OPIS PROSTORSKIH UREDITEV 

5. člen 
(opis predvidenih in dopustnih prostorskih ureditev) 

 
Območje urejanja OPPN za HU 1- del in HU-3, se nahaja na območju SS za obe enoti urejanja.   
 
Območje urejanja je namenjeno gradnji bivalnih objektov po klasifikaciji 11100 – objekti za 
bivanje – stanovanjske hiše, ter objekti v skladu z uredbo (nezahtevni objekti za lastne 
potrebe) 
 
Enota EUP:  

- SS – STANOVANJSKE POVRŠINE, ki so bivanje z ali brez spremljajočih dejavnosti 
 
Dopustne dejavnosti: 
 

- bivanje brez dejavnosti, bivanje s spremljajočimi dejavnostmi:  
- trgovina na drobno, razen z motornimi vozili (razen z motornimi gorivi),  
- gostinstvo (možna nastanitev do 20 oseb), - intelektualne dejavnosti, razen veterinarstva,  
- vzgoja in izobraževanje,  
- zdravstvo in socialno varstvo brez nastanitve,  
- kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti,  
- druge dejavnosti, - 
 dopustna je tudi kmetijska dejavnost v okviru obstoječih kmetij 

 
Dopustne stavbe: 
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- stanovanjske stavbe: enostanovanjske stavbe, dvostanovanjske stavbe, večstanovanjske stavbe (do 
največ štiri stanovanjske enote), izjemoma so dopustni večstanovanjski objekti z več 
stanovanjskimi enotami, kadar gre za nadomeščanje ali dopolnilno gradnjo obstoječih 
večstanovanjskih objektov, 
nestanovanjske stavbe: - garaže in druge stavbe ob upoštevanju omejitev glede dopustnih 
dejavnosti 
 
Gradbeni inženirski objekti: 
 
- objekti prometne infrastrukture (od tega lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in 
gozdne ceste), mostovi, viadukti, predori in podhodi,  
- cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi,  
- igrišča za športe na prostem (samo večnamenska igrišča za potrebe območja), otroška in druga 
javna igrišča, trgi, zelenice. 
 
IV. POGOJI ZA URBANISTIČNO ARHITEKTONSKO OBLIKOVANJE IN TOLERANCE 

6. člen 
(predvideni objekti) 

 

Na območju urejanja so predvideni naslednji objekti: 
- enodružinske stanovanjske hiše – ESH v gabaritih: 12,00 m * 7,50 m s toleranco 2,0 metra po 

dolžini in širini 
- nezahtevni objekti (NZO), so možni znotraj območja urejanja OPPN – ja. Za njih veljajo 

pogoji iz državnih uredb. 
- cesta – interna cesta za namene dostopa do objektov. Del te ceste se nahaja izven območja 

urejanja OPPN. Ta del se obravnava v ločenem postopku.  
 

7. člen 
(pogoji oblikovanja – splošno) 

 

Videz  objektov se oblikuje na podlagi določil hierarhično višjega OPN, in sicer na podlagi 
izhodišča za SS iz priloge 1.  
Faktor zazidanosti je 0.4. 
 
 
 

8. člen 
Prostorski izvedbeni pogoji glede velikosti in oblikovanja 

 
Tlorisni gabariti:   
- za vse stavbe praviloma podolgovat tloris v razmerju stranic od 1:1.5 do 1:2, tloris je lahko tudi 
lomljen, vendar mora biti razvidna osnovna podolgovata tlorisna zasnova (L, T in podobne 
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oblike). Dovoljeni so izzidki, ki pa ne smejo presegati 1/4 dolžine krajše stranice objekta, ter ne 
smejo bistveno porušiti ostalih razmerij na fasadah,  
- na strmejših legah mora biti daljša stranica vzporedna s terenskimi plastnicami, prizidavami se 
ne sme bistveno porušiti zgoraj predpisanega razmerja. 
Višinski gabariti:   
na ravnem terenu (K) + P + M ali (K) + P + 1, klet je dopustna le ob pogoju, da je vkopana vsaj 
do 2/3 višine kleti, na nagnjenem terenu K + P, K + M ali K + P + M, klet mora biti na zaledni 
strani popolnoma vkopana, kolenčni zid objekta s klasično dvokapnico ali večkapnico je največ 
1.20 m, nadzidave stavb se lahko izvajajo le do zgoraj predpisanega višinskega gabarita, pri 
določanju višine stavb je potrebno poleg predpisanih dopustnih višin upoštevati tudi vertikalni 
gabarit naselja, tako da nove stavbe ne izstopajo iz silhuete naselja 
Streha: 
obliko, naklon in kritino streh ter smeri slemen je potrebno prilagoditi splošni podobi naselja, 
strehe stavb so praviloma simetrične dvokapnice s slemenom vzporedno z daljšo stranico objekta, 
dopustne so dvokapnice v kombinaciji z ravnimi strehami in enokapnicami (pomožni objekti in 
prizidki), oziroma sestavljene dvokapnice istega naklona v primeru lomljenega tlorisa. Strehe so 
lahko zaključene s čopom. Šotoraste in lomljene strešine ter stolpiči niso dovoljeni, 
Arhitektonsko oblikovanje objektov: 
oblikovanje in členitev fasad, umeščanje fasadnih odprtin in drugih fasadnih elementov naj bo 
enostavno in naj izhaja iz funkcije objekta, 
v primerih velikih gradbenih mas je potrebno stavbo členiti na manjše gradbene mase 
pri oblikovanju fasad je dovoljena uporaba sodobnih obložnih materialov (les, steklo, kovina, 
beton in drugih sodobnih materialov). V območjih strnjenih tradicionalnih delov naselij ali na 
občutljivejših območjih prostora z vidika krajinskih značilnosti naj se uporabljajo tradicionalni 
materiali (ometan zid, kamen, les ipd). 
Dodatni pogoji za nestanovanjske kmetijske stavbe:  
kmetijski gospodarski objekti morajo biti po vertikalnih in horizontalnih gabaritih, oblikovanju 
streh in fasad usklajeni s stanovanjskimi in ostalimi gospodarskimi objekti. Objekti morajo biti 
praviloma podolgovatega tlorisa. V primeru velikih gradbenih mas je potrebno objekt členiti na 
manjše gradbene mase,  
umestitev gospodarskih objektov večjih tlorisnih in višinskih gabaritov zaradi tehnoloških zahtev 
je izjemoma možna kadar objekt ni vidno izpostavljen in je intenzivno zazelenjen, 
pri gospodarskih objektih večjih tlorisnih gabaritov je izjemoma dopusten tudi manjši naklon 
strehe, vendar ne manjšim od 20°. 

9. člen 
(pogoji izvedbe materialov in barv) 

 

ESH: fasada je lahko moderna, v lesu, umetnih materialih (sestavljena fasada) in v umirjenih 
tonih. Izvedba je lahko tudi popolnoma lesena.  
Barva kritine mora biti temna ali v rdečih zemeljskih odtenkih. 
Zunanja ureditev: smejo se predvideti samo avtohtone hortikulturne vrste – invazivne vrste so 
prepovedane.  
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10. člen 
(faktor izrabe) 

Na območju urejanja OPPN je za posamezno parcelo lahko: 
- faktor zazidanosti maksimalno 0,40; 

 
 

V. POGOJI ZA IZVAJANJE INFRASTRUKTURNIH UREDITEV NA OBMOČJU 
UREJANJA 

11. člen 
(prometno omrežje) 

 
1. Območje OPPN ima en dovoz in sicer se na glavno lokalno cesto priključuje na južnem delu. 
Ob tem so upoštevane smernice Občine Laško št.: 3504-4/2020, z dne 21.1.2021: 
- cestni priključek mora biti izveden pravokotno na javno cesto 
- odvodnjavanje priključka mora biti urejeno tako, da voda s cestišča ne doteka na javno površino, 
cesto.  
- meteorne vode in druge odpadne vode iz novozgrajenih objektov in cestnega priključka ne 
smejo biti speljane v naprave za odvodnjavanje ceste. 
- z izgradnjo priključka, zasajevanjem rastja ali postavljanjem predmetov ter graditvijo ograj, se ne 
sme poslabšati ali zmanjševati polja preglednosti občinski cesti. 
- gradnja objektov in naprav v varovalnem pasu občinske ceste ni dovoljena 
- Varovalni pas se meri od zunanjega roba cestnega sveta na vsako stran javne ceste, ki znaša 5 
metrov za javno pot in 10 metrov za lokalno cesto.  
2. V DGD dokumentaciji mora biti navedeno, da se bo gradnja objektov izvajala izven 
varovalnega pasu. Hkrati mora biti priložen list it grafike, kjer je prikazan uvoz v odnosu na 
obravnavane oziroma predvidene objekte. 

12. člen 
(elektroenergetsko omrežje) 

 

1. Pri pripravi OPPN se upoštevajo smernice št.: 3080, z dne 26.7.2021: 
Opis stanja: V območju predvidene izgradnje 10- ih stanovanjskih hiš se nahaja obstoječi SN 
nadzemni el. en. vod DV 20 kV D7/1 Zg. Rečica, ki ga je potrebno upoštevati kot omejitveni 
faktor v smislu varovalnega pasu, ki znaša za nadzemni eno sistemski ali več sistemski daljnovod 
nazivnih napetosti od 1kV do vključno 20 kV, 10 metrov.  
 
2. Pri priključevanju objektov na električno omrežje se upoštevajo projektni pogoji nosilca 
urejanja prostora Elektro Celje d.d., ki se upoštevajo v dokumentaciji DGD.  
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13. člen 
(kanalizacijsko omrežje) 

 

1. Meteorna in fekalna kanalizacija: 
Stanje: na obravnavanem območju ni zgrajenega javnega kanalizacijskega omrežja. Odvod 
odpadnih voda bo potekal preko zadrževalnikov za meteorne v vode ter malih čistilnih naprav za 
fekalne vode.  
 
2. Glede področja upravljanja z vodami so izdane konkretne  smernice št.: 35020 – 16/2021, z 
dne 26.3.2021, ter dopolnilnih konkretnih smernicah, z dne 6.4.2021,  ki jih je izdala Direkcija 
za vode RS. 
Rešitve so opisane spodaj, v besedilu v členu 21. ter 23., ter v grafikah OPPN.  
 
- A. Odvajanje in čiščenje odpadnih komunalnih odplak je usklajeno z Zakonom o vodah, 

Uredbo o  odvajanju in čiščenju komunalne in odpadne vode (Url. RS. Št. 98/2015, 76/17, 
81/19), ter z Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno 
kanalizacijo (Ur. list RS št.: 64/2012, 64/2014 in 98/2015). Odpadne vode iz MKČN se 
bodo odvajale v plitko irigacijo.  
 

- B. Odtok meteornih voda z utrjenih površin – povoznih in parkirnih –  bo urejen preko 
lovilca olj v skladu s standardom SIST EN 858-2, zaradi preprečevanja onesnaževanja in 
iztokov nevarnih snovi v podtalje. Ta lovilec se predvidi v grafiki DGD, in se ga izvede po 
potrebi.  
 

- C. Za odvajanje meteornih voda je za vsako hišo (bivalno enoto) predviden zadrževalnik, da 
se zmanjša hipni odtok. Zadrževalnik mora biti dimenzioniran tako, da bo ob upoštevanju 15 
minutnega naliva z enoletno povratno dobo, maksimalni odtok iz območja gradnje po 
izgradnji ni večji kot pred gradnjo. Zadrževalnik se predvidi oziroma opiše v DGD 
dokumentaciji, glede na obravnavane objekte. Vse meteorne vode se bodo po cevi speljale v 
vodotok. Predvidena je iztočna glava, ki se predvidi in grafično opiše v DGD dokumentaciji.  
 

 

14. člen 
(vodovodno omrežje) 

 

1. Objekti OKN se priključijo na obstoječ vodovodni priključek ob parceli ob pogojih upravljava 
javnega vodovoda, v skladu s smernicami št. IV / 004 – 2021, z dne 20.1.2021, Javnega podjetja 
Komunala Laško d.o.o., Podšmihel 1e, Laško: 
- Južno od parcel št. 802/3, 808/15, 808/23, 808/24, 808/25, vse, k.o. Rečica, poteka javni 

vodovod, na katerega je možna priključitev predvidenih objektov. Priključitev se izvede na 
podlagi projektnih pogojev in mnenj.  

- Vsa dela je potrebno izvesti po pravilu stroke in na podlagi sprejetega tehničnega pravilnika o 
javnih vodovodih v Občini Laško, Uradni list RS št.: 27/2017, z dne 2.6.2017 
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- Vse morebitne poškodbe javnega vodovoda krije investitor. 
2. Podrobnejše pogoje priključevanje se pripravi v DGD dokumentaciji na podlagi projektnih 
pogojev Komunale Laško, Podšmihel 1e, 3270 Laško. 

15. člen 
(telekomunikacijsko omrežje) 

 

1. Pri pripravi OPPN se upoštevajo smernice št.: Telemach d.o.o., z dne 9.2.2020: 
- Na območju OPPN  ni omrežja KKS v lasti upravljanja Telemach d.o.o. 
- Priključitev je sicer možna in sicer na podlagi pogojev, ki jih v fazah IDZ, PZI, DGD), 

definira Telemach d.o.o. 

- Priključevanje predvidenih objektov na obstoječe KKS omrežje je možna na tehnično 
določeni točki, ki jo definira TELEMACH, d.o.o. in mora biti projektno opredeljena v IDZ 
in PZI (DGD), na osnovi optimalno zasnovanih projektnih rešitev. Možna točka priključitve 
je prikazana v priloženi situaciji poteka KKS vodov.  

- Ob morebitnem povečanem obsegu območja OPPN, si mora investitor pridobiti nove 
smernice.  
 

Upoštevajo se tudi  smernice Telekoma Slovenije d.d., z dne 8.3.2021: 
- Pri vseh posegih v prostor je treba upoštevati trase obstoječega TK omrežja Telekom Slovenije 

d.d.. Trase obstoječih naročniških TK kablov se določijo z zakoličbo. Po navodilih 
predstavnika Telekom d.d., je potrebno zaščititi ali prestaviti obstoječe telekomunikacijske 
vode. 

- Vrsta prenosnega medija, mesto navezave ne obstoječe omrežje in ostale karakteristike 
telekomunikacijskega omrežja se določijo glede na potrebe in možnosti v projektnih pogojih 
in v sodelovanju s predstavnikom Telekom Slovenije d.d.. 

- Projekt TK priključka na javno TK omrežje se  izdela v fazi izdelave DGD dokumentacije in 
mora biti usklajen s projektom ostalih komunalnih vodov. 
 

2. Priključevanje na omenjeno omrežje ni predvideno, v kolikor se to predvidi v prihodnje, je 
potrebno v fazi IDZ, DGD, PZI, upoštevati projektne pogoje omenjenih mnenje-dajalcev. 
 
 

16. člen 
(ravnanje z odpadki) 

 

1. Za vse objekte se predvidi zbirno mesto za odpadke tik ob dovozu, ki se v projektu DGD 
dimenzionira tako, da je mogoče nemoten odvoz smeti. 
V projektu DGD je potrebno zbirno mesto, ki je hkrati odjemno mesto projektirati tako, da bo 
zadoščeno vsem navedbam iz smernic oziroma projektnih pogojih. 
Zbirno/odjemno mesto je predvideno tik ob dovozu do območja OPPN in sicer ob upoštevanju 
pogojev: 

– estetskim, higiensko-tehničnim in varnostnim pogojem,  
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– ne bo oviralo prometa, 
– strmina bo max. 15% in min. 4%, med Z/O mestom ne bo robnikov in drugih ovir, 
– Širina Z/O mesta bo za 0,5 metra večja kot širina zabojnika,  
– Vrata med Z in O mestom niso predvidena (Z in O mesto je eno), 
– tla morajo biti odporna na obrabo in nedrseča.  
– V kolikor je zbiranje smeti že urejeno v sklopu turistične kmetije, se lahko odvažanje 

odpadkov smatra, da je to že urejeno in ni potrebno posebej predvideti zbirnega mesta. 
 

2. Ne glede na zgornja določila, če je odvoz odpadkom urejen drugače, posebnega mesta za odvoz 
odpadkov ni potrebno posebej predvideti. 
 
 
VI. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA, NARAVNIH VIROV IN OHRA-
NJANJE NARAVE 

17. člen 
(varstvo zraka) 

 

Pri projektiranju objektov je potrebno tehnološke procese načrtovati tako, da ne bodo negativno 
vplivali na zrak (brez prašnih delcev in izpustov nevarnih plinov). 

18. člen 
(padavine) 

 

Pri projektiranju objektov je potrebno  zagotoviti ustrezne zadrževalnike, v kolikor bi se izkazalo, 
da se odvečna voda ne more zadrževati na območju. Upoštevati pogoje iz geološkega poročila.  

19. člen 
(potres) 

Območje občine spada med območja s potresno nevarnostjo VII. in VIII. stopnje po EMS. 

Objekti morajo biti protipotresno grajeni v skladu s pogoji, ki veljajo za območja s predmetno 

stopnjo potresne ogroženosti.  

Pri projektiranju objektov se upošteva:  

- v pretežnem delu občine VII. stopnja potresne ogroženosti po EMS, upošteva se projektni 

pospešek tal, ki znaša 0.150 g,   

- v  vzhodnem delu občine VIII. stopnja potresne ogroženosti po EMS, upošteva se projektni 

pospešek tal, ki znaša 0.175 g.  

- V DGD dokumentaciji se upošteva maksimalni pospešek, torej 0,175 g.  
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20. člen 
(varovanje zdravja) 

 

1. Pri pripravi OPPN se upoštevajo smernice Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in 
hrano, št.: 350-12/2021-2, z dne 12.2.2021: 

Območje se uvršča v II. SVH, v skladu z Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju 
(Ur. lisr RS št. 43/18 in  59/19), saj gre za Pnrp, opredeljeno kot SS (stanovanja) . 

- Za ogrevanje stanovanjskih objektov se predivi način ogrevanje, ki bo v največji možni meri 
upošteval, uporabljal in izpolnjeval kriterije za obnovljive vire energije (sonce, voda zrak), 
oziroma plin ali lesna biomasa v skupni kotlovnici. Individualna kurišča za leseno biomaso so 
pomemben onesnaževalec zraka z delci PM10 in PM2.5, zato s stališča ohranjanja kakovosti 
zunanjega zraka niso primerna – niso predvidena. V DGD se predvidi način ogrevanja v 
skladu z zgornjimi pogoji obnovljivih virov. 

- Na območju bodo umeščeni le stanovanjski objekti, po videzu in funkcionalnosti poenoteni,  
s poudarkom na alternativnih virih energije, ter čim manjšo obremenitvijo glede okolja (videz, 
prisotnost v prostoru, gabariti).  

- Območje oz. objekti bodo priključeni na javno vodovodno omrežje v upravljani javnega 
podjetja.  

- Odvajanje fekalnih in meteornih voda bo potekalo ločeno.  
- Osvetlitev objektov bo prilagojena okolici v skladu z Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega 

onesnaževanja okolja (Ur. list RS, št. 81/07, 109/07, 62/10, 46/13) 
- Glede elektromagnetnega sevanja je to področje opredeljeno s strani upravljalca in dobavitelja 

električne energije – Elektro Celje, d.d., ki bo na OPPN podalo svoje mnenje.  
 
2. V DGD  je potrebo upoštevati vse pravilnike v zvezi z varovanjem zdravja v smislu bistvenih 
lastnosti.  
 

21. člen 
(poplave) 

 

Pri pripravi OPPN se upoštevajo smernice DRSV št.: 35020 – 16/2021, z dne 26.3.2021, ki jih 
je izdala Direkcija za vode RS: 
 

A. V skladu s Pravilnikom o podrobnejšem načinu določanja meje vodnega zemljišča 
celinskih voda (Uradni list RS št.: 58/18), je v grafiki predstavljena ter prikazana meja 
priobalnega zemljišča za vodotoke 2. reda. Namreč, ob zahodni meji obravnavanega območja  
OPPN teče neimenovani vodotok, levi pritok Rečice, ki je vodotok 2. reda. Vodotok je delno 
kanaliziran in sicer je kanaliziran v večjem delu stičnega območja z OPPN. V grafični prilogi 
je v skladu z omenjenim pravilnikom prikazana struga v prerezu, ter priobalni 5-metrski (pet) 
pas. Upoštevani so kriteriji po načelu :  osnovna struga=dno struge + del brežine + 
sipine/prodišča, česar rezultat prikaz 5-metrskega priobalnega pasu, s tem, da so vsi predvideni 
objekti umeščeni izven tega pasu. V bistvu so vse stanovanjske hiše predvidene  na višinski 
koti cca + 3 metre ali več višje od trase vodotoka, tako da ni pričakovati vplivov. Cesta, 
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oziroma pot, ki že poteka do območja, pa svojo traso stopnjuje, tako da se morebitne vode 
dolvodno.   
 
B. Iz grafike OPPN je razvidna vrzel med priobalnim 5-metrskim pasom ter objekti. V DGD 
dokumentaciji se ta odmik ne sme zmanjšati, DGD-ju se priloži grafični list s prikazanim 
priobalnim pasom. 
 
C. V grafiki OPPN so prikazane naslednje karte, ki so povzete iz uradnih evidenc atlasa voda. 
Grafični prikazi so izdelani na podlagi Pravilnika o metodologiji za določanje območij, 
ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja, ter o načinu 
razvrščanja zemljišč v razrede ogroženosti (Uradni list RS št.: 60/2007): 

o prikaz na podlagi integralne karte poplavne nevarnosti 
o prikaz na podlagi integralne karte razredov poplavne nevarnosti 
o prikaz na podlagi integralne karte globin pri Q 100 

 
Razvidno je, da so objekti predvideni zunaj linije, ki pri vsaki od odpredelitev določa skrajno 
mejo, do kater je objekte še mogoče umestiti v prostor, in sicer so objekti umeščeni zunaj 
majhne poplavne nevarnosti, zunaj majhne poplavne ogroženosti, ter zunaj globin manjših od 
0,5 metra.  
Omenjene grafične priloge je potrebno upoštevati pri DGD dokumentaciji, jih priložiti.  
 
V skladu s Uredbo o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na 
območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja 
(Uradni list RS št. 89/08, 49/20), ter omilitvenimi ukrepi iz priloge 1 in 2 te uredbe je 
opredeljena vrsta dejavnosti, ki se lahko umešča v območje OPPN.  
Predvideni stanovanjski objekti ne segajo v nobenega od omenjenih razredov oziroma globin, 
vsi objekti so predvideni glede lokacije tako po višini kot po smereh neba izven območja 
poplavne  nevarnosti. 
 

- D. Kota terena ob objektih ter drugih površinah, kot so dostopi, se ne bo nadvišala. na 

območju OPPN ni predvidenih objektov oz. dejavnosti, ki lahko imajo škodljiv vpliv na 

poplavno varnost. Omenjene poplavne karte so izdelane na geodetski podlagi, vrisani pa so vsi 

predvideni objekti. Pri prostorskem načrtovanju (umeščanju objektov v fazi DGD), je potrebno 

upoštevati določbe 84. in 86. člena ZV-1, po katerih so na vodnem in priobalnem zemljišču 

prepovedane dejavnosti in posegi v prostor, ki lahko: 

o Ogrožajo stabilnost vodnih ali priobalnih zemljišč 

o Zmanjšujejo varnost pred škodljivimi delovanjem voda 

o Ovirajo normalen pretok vode, plavin in plavja 

o Onemogočajo obstoj in razmnoževanje vodnih in obvodnih organizmov 

Prav tako je prepovedano:  

o Odlagati ali pretovarjati nevarne snovi v trdni, tekoči in plinasti obliki. 

o Odlagati ali odmetavati odkopanine ali odpadne materiale ali druge podobne snovi 

o Odlagati odpadke 
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- E. Skladno z 38. členom ZV na vodnem ali priobalnem zemljišču ni dovoljeno 

postavljati objektov ali ovir, ki bi preprečevale prost pretok ali prehod javnemu dobru.  

- F. Ker je obravnavano območje erozijsko ogroženo in potencialno plazljivo, je pri 

nadaljnjim načrtovanjem potrebno upoštevati mnenje geomehanika. Vsi posegi morajo 

biti načrtovani v skladu z 87. in 88. členom Zakona o vodah. V dokumentacijo je 

potrebno prikazati odmik oz. odnos predvidenih objektov do eventuelnih ogroženih 

območij (v DGD, za vsak objekt posebej, saj bo za vsak objekt posebej izdelano 

geomehansko poročilo za fazo DGD). 
 
 

22.  člen 
(aglomeracija) 

 

Območje urejanja se delna nahaja na območju aglomeracij, ki oskrbuje od 0 – 2000 prebivalcev. 
Oskrba s pitno vodo mora potekati nemoteno. Na območju urejanja ni dovoljeno postavljati 
naprav, ki bi kakorkoli škodovale ali ogrožale območje v smislu zagotavljanja oskrbe s pitno vodo. 
 
VII. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO, VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI 
NESREČAMI, VKLJUČNO Z VARSTVOM PRED POŽAROM 
 

23. člen 
(varstvo pred požarom in drugimi naravnimi nesrečami) 

 

1. Pri pripravi OPPN se upoštevajo smernice MORS št.: 350-22/2021-3 – DGZR , z dne 29. 01. 
2021, ter smernice DRSV št.: 35020 – 16/2021, z dne 26.3.2021, ki jih je izdala Direkcija za 
vode RS: 
 
- opredeliti in upoštevati je potrebno vse naravne omejitve kot so poplavnost in visoka 

podtalnica, erozivnost ter plazovitost terena. Potrebno je upoštevati Uredbo o pogojih in 
omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav 
in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Uradni list RS. Št.: 89/2008) -  že 
opisano v 21. členu na podlagi smernic DRSV. 

- Opredeliti je potrebno pospešek tal (potresna varnost), ter temu primerno načrtovati tehnične 
rešitve gradnje. 

- Opredeliti je treba ali obstaja možnost razlitje nevarnih snovi in temu primerno načrtovati 
način gradnje.  

- Pri pripravi OPPN za enoto urejanja EUP HU-1 del in HU-3, je treba s področja varstva 
pred požarom smiselno upoštevati naslednje smernice: 

- Opredeliti morebitne ukrepe zaradi požarne ogroženosti okolja 
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- Opredeliti je treba dopustna požarna tveganja, ki so povezana s povečano možnostjo nastanka 
požara zaradi uporabe požarno  nevarnih snovi in tehnoloških postopkov v objektih na 
predvidenem območju, ki bodo namenjeni poslovni in storitveni dejavnosti ter možnost 
širjenja požara na morebitne sosednja poselitvena območja ter požarna tveganja zaradi požarne 
ogroženosti naravnega okolja 

- Opredeliti je treba ukrepe za izpolnitev zahtev varstva pred požarom, podanih v 22. in 23. 
člena Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS št.: 3/07-UPB, 9/11, 83/12 in 61/14-
GZ) in pri tem upoštevati tudi določila. : 

o 3. člena Pravilnika o požarni varnosti v stavbah (Uradni list RS št.: 31/2004, 10/05, 
83/05, 14/07, 12/13 in 61/17-GZ) – zaradi zagotovitve potrebnih odmikov od meje 
parcel in med objekti ter potrebnih protipožarnih ločitev z namenom preprečitve 
širjenja požara na sosednja objekte; 

o 6. člena Pravilnika o požarni varnosti v stavbah (Uradni list RS št.: 31/2004, 10/05, 
83/05, 14/07, 12/13 in 61/17-GZ) – in zahteve od 3. do 12. člena II. in III. Poglavje 
Pravilnika o tehničnih normativih za hidrantno omrežje za gašenje požarov (Uradni 
list SFRJ, št: 30/1991, Uradni list RS, št.: 83/05) – zaradi zagotovitve virov vode za 
gašenje 

o 6. člena Pravilnika o požarni varnosti v stavbah (Uradni list RS št.: 31/2004, 10/05, 
83/05, 14/07, 12/13 in 61/17-GZ) – zaradi zagotovitve neoviranih in varnih 
dovozov, dostopov ter delovnih površina za intervencijska vozila. 

2. V OPPN so upoštevane navedene smernice in sicer se območje predvidenih objektov nahaja 
izven ogroženih območij ter poplavnih linij (smernice DRSV ter MORS).  
3. V 19. členu OPPN je opredeljen pospešek tal, kar je potrebno predvideti v dokumentaciji 
DGD ter PZI.  
4. Zagotovljeni so ustrezni požarni odmiki med samimi objekti, dostop do hidranta, ter dostop za 
urgentna vozila. Zagotovljen je odmik območja OPPN od drugih območij.  
5. Pri projektiranju se upoštevajo pravilniki glede požarne varnosti v stavbah.  

 

24. člen 
(varovanje narave) 

 

1. Pri pripravi OPPN se upoštevajo smernice št.: 1-III-28/2-O-20/LS – ZRSVN, z dne 19. 01. 
2021: 
Na podlagi omenjenih smernic ukrepi na območju EUP HU-1 del in HU-3, niso potrebni. 

 
 
 
VIII. ETAPNOST IZVAJANJA  

25. člen 
(etapnost gradnje) 

 
Območje OPPN obsega gradnjo enodružinskih stanovanjskih objektov, torej gre za posamične 
fazo gradnje za vsak objekt posebej  – faze so med seboj neodvisne.  
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Glede gradnje (iz smernic DRSV,  35020 – 16/2021, z dne 26.3.2021, ki jih je izdala Direkcija 
za vode RS), je predvidena  naslednja usmeritev: 
- A. Predvidene so posamične faze, in sicer vsak objekt posebej. Faznost gradnje ne bo imela 

vpliva na stanje voda ali na vodni režim.  
 

- B. V času gradnje so investitorji dolžni zagotoviti vse varnostne ukrepe in tako organizacijo na 
območju posegov, da bo  preprečeno onesnaženje podzemnih in površinskih  voda, ki bi 
nastalo zaradi transporta, skladiščenja in uporabe tekočih goriv in drugih nevarnih snovi 
oziroma v primeru nezgod zagotoviti takojšnje ukrepanje za to usposobljenih delavcev. Vsa 
začasna skladišča in pretakališča goriv, olj in maziv ter drugih nevarnih snovi morajo biti 
zaščitena pred možnostjo izliva v podzemno vodo in vodotoke.  

 
- C. Med gradnjo je potrebno upoštevati: 

o Prepoved odlaganja odpadnega in izkopanega materiala na vodna ali priobalna 
zemljišča, na brežine in v pretočne profile vodotokov, na nestabilna mesta ali na 
mesta, kjer bi lahko prišlo do erodiranja ali splazitve.  

o Po končani gradnji je potrebno odstraniti vse za gradnjo potrebne postavljene 
provizorje in odstraniti vse ostanke začasnih deponij. Vse z gradnjo povezane prizadete 
površine je potrebno krajinsko urediti.  

o V si posegi v prostor, ki bi lahko trajno ali začasno vplivali na vodni režim ali stanje 
voda, se lahko izvedejo samo na podlagi vodnega soglasja oz. mnenja, ki ga izda 
Direkcije za vode RS. 

o Vse zgoraj navedeno se na smiseln način označi tudi v DGD dokumentaciji. 

- D. Dopustna je istočasna gradnja ali pa taka etapnost, da bodo posamezne etape predstavljale 
funkcionalno zaključene celote. Sočasno z gradnjo objektov se mora izvesti pripadajoča 
komunalna oprema v skladu z veljavnimi predpisi. 

 
 
IX. KONČNE DOLOČBE 

25. člen 
(vpogled v OPPN) 

 

OPPN iz 1. člena odloka je stalno na vpogled na Občini Laško in pri Upravni enoti Laško. 

26. člen 
(nadzor) 

 

Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe. 

27. člen 
(pričetek veljavnosti) 
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Ta odlok se objavi v uradnem listu RS  in začne veljati naslednji dan po objavi. 
 
Številka: ……………….. 
Laško dne …………….. 

 
Župan Občine Laško 
Franc Zdolšek 


