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Priloga 2: 
 
Podrobnejši PIP za posamezna območja EUP in PIP na območjih predvidenih OPPN 

 
Ime naselja  Oznaka 

EUP 

 

Način 

 urejanja 

Namenska raba 
prostora / PIP 
(priloga 1) 

Podrobnejši PIP/ 
veljavni IPA/ 
PIP na območjih predvidenih OPPN 

Belovo     

 BE-1 PIP PC, SS, ZD, ZS,  • predvidi se zgostitev obstoječe strukture zaselka z zapolnjevanjem, zaokroževanjem in prenovo ter 
z manjšimi širitvami (sanacija razpršene gradnje, ki se vključi v naselje)  

• ohranja se zasnova naselja, ki sledi konfiguraciji terena 

• novogradnje in prenove naj v čim večji meri upoštevajo značilnosti avtohtonega stavbarstva z 
namenom varovanja in vzpostavljanja kakovostnih ambientov pokrajine in ohranjanja avtohtonih 
oblik poselitve 

 BE-2  LN SS • urejanje skladno z veljavnim IPA, Odlok o Lokacijskem načrtu Belovo (Uradni list RS št. 122/04, 
96/08) 

 BE-3 PIP SS, E • prednostno se ohranja in prenavlja obstoječi stavbni fond, možne so tudi gradnje v skladu z 
namensko rabo 

• v severozahodnem delu območja se predvidi postavitev fotonapetostnih elektrarn - območje 
energetske infrastrukture 

• znotraj območja se predvidijo stanovanjske površine s spremljajočimi dejavnostmi (poslovni, 
skladiščni objekti, delavnice in podobno) 

Blatni Vrh     

 BL-1 PIP SK • predvidi se zgostitev obstoječe strukture kmečko stanovanjske pozidave z zapolnjevanjem, 
zaokroževanjem in prenovo ter z manjšimi širitvami (sanacija razpršene gradnje, ki se vključi v 
naselje)  

• ohranja se gručasta zasnova naselja  

• novogradnje in prenove naj v čim večji meri upoštevajo značilnosti avtohtonega stavbarstva z 
namenom varovanja in vzpostavljanja kakovostnih ambientov pokrajine in ohranjanja avtohtonih 
oblik poselitve 

 BL-2  PIP SK • ni podrobnejših PIP 

 BL-3  PIP SK • ni podrobnejših PIP 

Brezno     

 BR-1 PIP SK • predvidi se zgostitev obstoječe strukture kmečko stanovanjske pozidave z zapolnjevanjem, 
zaokroževanjem in prenovo  

• ohranja se gručasta zasnova naselja 

• novogradnje in prenove naj v čim večji meri upoštevajo značilnosti avtohtonega stavbarstva z 
namenom varovanja in vzpostavljanja kakovostnih ambientov pokrajine in ohranjanja avtohtonih 
oblik poselitve 

 BR-2 PIP IG • prednostno se ohranja in prenavlja obstoječi stavbni fond, možne so tudi gradnje v skladu z 
namensko rabo - gospodarska cona 

Brodnice     

Brstnik     

Brstovnica     

 BS-1  PIP SK • ni podrobnejših PIP 

Bukovca     

Curnovec     

Debro     

 DE-1 PIP F,G • območje možne izključne rabe prostora, primarno namenjena za druge potrebe, ki se jih v primeru 
izrednega ali vojnega stanja lahko uporabi za obrambne potrebe ter v miru za usposabljanja vojske 

•  z obstoječim gozdom se gospodari skladno z zakonodajo, ki ureja področje gozdarstva oziroma 
skladno z IPA 

 DE-2 PIP SK • znotraj območja zaselka je možna zgostitev obstoječe strukture kmečko stanovanjske pozidave z 
zapolnjevanjem, zaokroževanjem in prenovo  

• ohranja se gručasta zasnova zaselka 

• novogradnje in prenove naj v čim večji meri upoštevajo značilnosti avtohtonega stavbarstva z 
namenom varovanja in vzpostavljanja kakovostnih ambientov pokrajine in ohranjanja avtohtonih 
oblik poselitve 

 DE-3 PIP SK • znotraj območja zaselka je  možna zgostitev obstoječe strukture kmečko stanovanjske pozidave z 
zapolnjevanjem, zaokroževanjem in prenovo  

• ohranja se gručasta zasnova zaselka 

• novogradnje in prenove naj v čim večji meri upoštevajo značilnosti avtohtonega stavbarstva z 
namenom varovanja in vzpostavljanja kakovostnih ambientov pokrajine in ohranjanja avtohtonih 
oblik poselitve 

 DE-4  PIP SK • ni podrobnejših PIP 

Doblatina     

 DO-1 PIP SK • predvidi se zgostitev obstoječe strukture kmečko stanovanjske pozidave z zapolnjevanjem, 
zaokroževanjem in prenovo ter z manjšimi širitvami (sanacija razpršene gradnje, ki se vključi v 
naselje)  

• ohranja se gručasta zasnova zaselka  
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Ime naselja  Oznaka 
EUP 

 

Način 

 urejanja 

Namenska raba 
prostora / PIP 
(priloga 1) 

Podrobnejši PIP/ 
veljavni IPA/ 
PIP na območjih predvidenih OPPN 

• novogradnje in prenove naj v čim večji meri upoštevajo značilnosti avtohtonega stavbarstva z 
namenom varovanja in vzpostavljanja kakovostnih ambientov pokrajine in ohranjanja avtohtonih 
oblik poselitve 

Omilitveni ukrep: 

• v območju, ki je enako tlorisu obsega krošnje dreves se ne izvajajo izkopi in gradbena dela, v to 
območje se ne posega z gradbeno mehanizacijo ter ne deponira materiala 

 DO-2 PIP SK • predvidi se zgostitev obstoječe strukture kmečko stanovanjske pozidave z zapolnjevanjem, 
zaokroževanjem in prenovo ter z manjšimi širitvami (sanacija razpršene gradnje, ki se vključi v 
naselje)  

• ohranja se gručasta zasnova zaselka  

• novogradnje in prenove naj v čim večji meri upoštevajo značilnosti avtohtonega stavbarstva z 
namenom varovanja in vzpostavljanja kakovostnih ambientov pokrajine in ohranjanja avtohtonih 
oblik poselitve 

Dol pri 
Laškem 

    

 DL-1 PIP SK • predvidi se zgostitev obstoječe strukture kmečko stanovanjske pozidave z zapolnjevanjem, 
zaokroževanjem in prenovo  

• ohranja se gručasta zasnova naselja 

• novogradnje in prenove naj v čim večji meri upoštevajo značilnosti avtohtonega stavbarstva z 
namenom varovanja in vzpostavljanja kakovostnih ambientov pokrajine in ohranjanja avtohtonih 
oblik poselitve 

Gabrno     

 GA -1 PIP SK • predvidi se zgostitev obstoječe strukture kmečko stanovanjske pozidave  

• ohranja se linijska, slemenska razporeditev zasnova objektov  

• novogradnje in prenove naj v čim večji meri upoštevajo značilnosti avtohtonega stavbarstva z 
namenom varovanja in vzpostavljanja kakovostnih ambientov pokrajine in ohranjanja avtohtonih 
oblik poselitve 

 GA-2 OPPNp SK • do izdelave OPPN so na območju dovoljeni posegi skladno s 126. členom odloka 

• predvidi se sanacija razpršene gradnje z zgostitvijo obstoječe strukture v centralnem delu zaselka 

• predvidi se opremljenost z gospodarsko javno infrastrukturo, vključno z lastno čistilno napravo 

Globoko     

 GL-1 PIP IK, SK, K2 • prednostno se ohranja in prenavlja obstoječi stavbni fond 

• na namenski rabi IK (površine za kmetijsko proizvodnjo) se dopusti gradnja objektov za potrebe 
kmetije z dopolnilno dejavnostjo na kmetiji, za potrebe turizma in bivanja, kot velja za namensko 
rabo SK (površine podeželskega naselja) 

 GL-2 PIP SS • predvidi se zgostitev obstoječe strukture stanovanjske pozidave z zapolnjevanjem, zaokroževanjem 
in prenovo  

• ohranja se strnjena zasnova zaselka 

• novogradnje in prenove naj v čim večji meri upoštevajo značilnosti avtohtonega stavbarstva z 
namenom varovanja in vzpostavljanja kakovostnih ambientov pokrajine in ohranjanja avtohtonih 
oblik poselitve 

 GL-3  PIP SS • predvidi se opremljenost z gospodarsko javno infrastrukturo, vključno z lastno čistilno napravo 

• predvidi se zgostitev obstoječe pozidave  z zapolnjevanjem, zaokroževanjem in prenovo ter z 
manjšimi širitvami (sanacija razpršene gradnje, ki se vključi v naselje)  

• ohranja se strnjena zasnova zaselka 

• novogradnje in prenove naj v čim večji meri upoštevajo značilnosti avtohtonega stavbarstva z 
namenom varovanja in vzpostavljanja kakovostnih ambientov pokrajine in ohranjanja avtohtonih 
oblik poselitve 

 GL-4 PIP SS • predvidi se zgostitev obstoječe strukture stanovanjske pozidave z zapolnjevanjem, zaokroževanjem 
in prenovo  

• ohranja se strnjena  zasnova zaselka 

• novogradnje in prenove naj v čim večji meri upoštevajo značilnosti avtohtonega stavbarstva z 
namenom varovanja in vzpostavljanja kakovostnih ambientov pokrajine in ohranjanja avtohtonih 
oblik poselitve 

 GL-5 PIP SK • predvidi se zgostitev obstoječe strukture kmečko stanovanjske pozidave z zapolnjevanjem, 
zaokroževanjem in prenovo in širitvijo za stanovanjsko pozidavo 

• ohranja se strnjena zasnova zaselka 

• novogradnje in prenove naj v čim večji meri upoštevajo značilnosti avtohtonega stavbarstva z 
namenom varovanja in vzpostavljanja kakovostnih ambientov pokrajine in ohranjanja avtohtonih 
oblik poselitve 

 GL-6 PIP SK • predvidi se zgostitev obstoječe strukture kmečko stanovanjske pozidave z zapolnjevanjem, 
zaokroževanjem in prenovo  

• ohranja se strnjena zasnova zaselka 

• novogradnje in prenove naj v čim večji meri upoštevajo značilnosti avtohtonega stavbarstva z 
namenom varovanja in vzpostavljanja kakovostnih ambientov pokrajine in ohranjanja avtohtonih 
oblik poselitve 

 GL-7  PIP SK • predvidi se sanacija razpršene gradnje z zgostitvijo obstoječe strukture  

• predvidi se opremljenost z gospodarsko javno infrastrukturo, vključno z lastno čistilno napravo 

Govce     

Gozdec     

 GO-1  OPPNp, SK • do izdelave OPPN so na območju dovoljeni posegi skladno s 123.  členom odloka 
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Ime naselja  Oznaka 
EUP 

 

Način 

 urejanja 

Namenska raba 
prostora / PIP 
(priloga 1) 

Podrobnejši PIP/ 
veljavni IPA/ 
PIP na območjih predvidenih OPPN 

• predvidi se sanacija razpršene gradnje z zgostitvijo obstoječe strukture  

• predvidi se opremljenost z gospodarsko javno infrastrukturo, vključno z lastno čistilno napravo 

Gračnica     

 GR-1  OPPNp IG, P, ZD, K2 • do izdelave OPPN so na območju dovoljeni posegi skladno s 126. členom odloka 

• objekti za obrtne, skladiščne, trgovske, poslovne in proizvodne dejavnosti. 

• enostavni volumni enotnih barv, materialov z ravnimi strehami oziroma v minimalnem naklonu, 
usklajeno z arhitekturo objektov in celotnim konceptom območja 

• predvidi se ažuriranje pozidave v južnem delu enote z vključitvijo v naselje 
Omilitveni ukrep: 

• odpadne vode iz objektov naj se odvaja v kanalizacijski sistem ali male čistilne naprave. 

• prepreči naj se kakršnokoli onesnaženje voda z posegi in dejavnostmi 

• v obrežno vegetacijo naj se ne posega, ohranja naj se zveznost avtohtone obrežne vegetacije 

• vsi protipoplavni ukrepi, morajo biti načrtovani in izvedeni na način da v nikakršni obliki ne 
poslabšajo stanja narave 

• čas izvedbe ukrepov mora biti prilagojen življenjskim ciklom rib (ureditvena dela naj se ne odvijajo v 
času drstitve) 

• ureditev mora biti čim bolj sonaravna (npr. kamnita zložba). Ureditev naj se izvede na način, da ne 
bo prihajalo do erozije bregov, kar bi lahko vplivalo na kakovost vodotoka. 

• gole brežine je potrebo (kjer je to možno) čim prej ozeleniti z avtohtonim rastlinjem. 

• dinamika vodnega toka naj se ne spreminja, zagotovljen naj bo zvezni vodni tok, ki omogoča 
neoviran prehod vodnim organizmom 

• kjer poseg v brežine in struge vodotoka ni nujno potreben, naj se ga ne izvaja 

• ohranja naj se zveznost avtohtone obrežne vegetacije 

• naplavine se čisti po potrebi. Čas čiščenja (poseg v vodotk) naj se prilagodi življenskim ciklom rib 
(dela naj se ne izvajajo v času drstitve). 

 GR-2 PIP SK • predvidi se zgostitev obstoječe strukture kmečko stanovanjske pozidave z zapolnjevanjem, 
zaokroževanjem in prenovo  

• ohranja se strnjena zasnova zaselka 

• novogradnje in prenove naj v čim večji meri upoštevajo značilnosti avtohtonega stavbarstva z 
namenom varovanja in vzpostavljanja kakovostnih ambientov pokrajine in ohranjanja avtohtonih 
oblik poselitve 

 GR-3  OPPNp SK • do izdelave OPPN so na območju dovoljeni posegi skladno s 126. členom odloka 

• predvidi se sanacija razpršene gradnje z zgostitvijo obstoječe strukture  

• predvidi se opremljenost z gospodarsko javno infrastrukturo, vključno z lastno čistilno napravo 

Harje     

 HA-1 PIP SK • ohrani se prepoznavna lega v prostoru oz. krajini (ohranjanje vedut, varovanje robov naselja) 

• ohranja se značilna gručasta zasnova naselja  s strukturo in organizacijo stavb, predvidi se zgostitev 
obstoječe strukture kmečko stanovanjske pozidave z zapolnjevanjem, zaokroževanjem in prenovo  

• predvidi se prenova naselja z upoštevanjem obstoječih gabaritov objektov, naklonov strešin, kritine 
in oblikovanja fasad 

• novogradnje in prenove naj v čim večji meri upoštevajo značilnosti avtohtonega stavbarstva z 
namenom varovanja in vzpostavljanja kakovostnih ambientov pokrajine in ohranjanja avtohtonih 
oblik poselitve 

 HA-2 PIP SS • predvidi se zgostitev obstoječe strukture stanovanjske pozidave z zapolnjevanjem, zaokroževanjem 
in prenovo in širitvijo za stanovanjsko pozidavo 

• novogradnje in prenove naj v čim večji meri upoštevajo značilnosti avtohtonega stavbarstva z 
namenom varovanja in vzpostavljanja kakovostnih ambientov pokrajine in ohranjanja avtohtonih 
oblik poselitve 

Omilitveni ukrep: 

• pred načrtovanjem posegov v zemeljske plasti je potrebna izvedba arheoloških raziskav, za vse 
posege v zemeljske plasti je potrebno izvajati arheološko dokumentiranje ob gradnji in upoštevati 
ostala določila odloka 

 HA-3 OPPNp SS • do izdelave OPPN so na območju niso dovoljeni posegi  

 HA-4 PIP SS • predvidi se zgostitev obstoječe strukture stanovanjske pozidave z zapolnjevanjem, zaokroževanjem 
in prenovo in širitvijo za stanovanjsko pozidavo 

• ohranja se strnjena,  obcestna zasnova zaselka 

• novogradnje in prenove naj v čim večji meri upoštevajo značilnosti avtohtonega stavbarstva z 
namenom varovanja in vzpostavljanja kakovostnih ambientov pokrajine in ohranjanja avtohtonih 
oblik poselitve 

Omilitveni ukrep: 

• pred načrtovanjem posegov v zemeljske plasti je potrebna izvedba arheoloških raziskav, za vse 
posege v zemeljske plasti je potrebno izvajati arheološko dokumentiranje ob gradnji in upoštevati 
ostala določila odloka 

 HA-5  OPPNp SK • do izdelave OPPN so na območju dovoljeni posegi skladno s 126. členom odloka 

• predvidi se sanacija razpršene gradnje z zgostitvijo obstoječe strukture  

• predvidi se opremljenost z gospodarsko javno infrastrukturo, vključno z lastno čistilno napravo 

Huda Jama     

 HU-1  OPPNp CU, PC, SS, VC, 
ZS 

• do izdelave OPPN so na območju dovoljeni posegi skladno s 126. členom odloka 

• predvidi se zgostitev obstoječe strukture stanovanjske pozidave z zapolnjevanjem, zaokroževanjem 
in prenovo ter z manjšimi širitvami (sanacija razpršene gradnje, ki se vključi v naselje)  

• ohranja se obcestna zasnova naselja z namenom varovanja in vzpostavljanja kakovostnih 
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Ime naselja  Oznaka 
EUP 

 

Način 

 urejanja 

Namenska raba 
prostora / PIP 
(priloga 1) 

Podrobnejši PIP/ 
veljavni IPA/ 
PIP na območjih predvidenih OPPN 

ambientov pokrajine in ohranjanja avtohtonih oblik poselitve 

 HU-2  OPPNp ZP, SS • do izdelave OPPN so na območju dovoljeni posegi skladno s 126. členom odloka 

• pred izdelavo OPPN je potrebno izdelati najmanj več variantnih rešitev prostorske ureditve, javni 
natečaj 

• predvideno je celostno urejanje območja, kot območje parkovnih površin spominskega parka. Ureja 
se na podlagi izbrane variante (spominsko obeležje, ureditev brežin, zasaditve, dostopi, parkirišča..) 

• predvidi se sanacija obstoječih stanovanjskih objektov na obstoječem stavbišču SS, možnost 
dolgoročne spremembe objektov znotraj območja SS za potrebe spominskega parka 

• pietetna ureditev območja (ZP, ZD),  dopustna je tudi gradnja drugih nestanovanjskih stavb in 
gradbeno inženirskih objektov, če so namenjene/-i dejavnostim v območju spominskega parka 

• z obstoječim gozdom se gospodari skladno z zakonodajo, ki ureja področje gozdarstva oziroma 
skladno z IPA 

 HU-3 OPPNp SS • do izdelave OPPN so na območju niso dovoljeni posegi 

Jagoče     

Jurklošter     

 JU-1  OPPN CU, ZK, PC • urejanje skladno z veljavnim PIA, Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Kartuzija 
(Uradni list RS št. 18/11) 

Omilitveni ukrep: 

• gradbene odpadke in odvečni izkopni material se v času gradnje začasno deponira na zato 
urejenem odlagališču izven natura območja 

• odpadne vode iz novozgrajenih objektov se odvajajo v male čistilne naprave ali v kanalizacijski 
sistem 

• prepreči se kakršnokoli onesnaženje voda s posegi in dejavnostmi 

• razgaljene površine se zatravi z mešanico avtohtonih trav oziroma ozeleni z avtohtono vegetacijo 
(drevesa/ grmičevje) 

• travnikov se ne gnoji z mineralnimi gnojili, omeji naj se uporaba pesticidov 

• za ureditev zelenih površin se uporablja le avtohtono rastlinje, vnos tujerodnih vrst je prepovedan, 
pri zasaditvi se upošteva naravni izgled 

• na nepozidanih površinah se ohranja ali vzpostavlja mejice in posamična drevesa 

• nova javna razsvetljava se uredi tako, da se uporabi svetila, ki ne oddajajo svetlobe v UV spektru 

• pri osvetljevanju zunanjih površin se namestijo svetila na samodejni vklop/izklop 

• zagotoviti odmik od brežin vodotokov skladno z Zakonom o vodah, objekte priključiti na 
kanalizacijsko omrežje in v času gradnje preprečiti kakršno koli onesnaževanje vodotokov, v 
morfologijo brežin in obrežno vegetacijo se ne posega, pri ureditvi območij je potrebno zagotoviti, da 
ne bo prihajalo do erozije brežin 

• v radiu 500 m okrog samostana Jurklošter naj se ohranjajo vse gozdne površine in grmičevje 

• pred morebitno načrtovano obnovo cerkve oz. stavbe se preveri prisotnost netopirjev ter pri izvedbi 
del upošteva pogoje za njihovo ohranitev, ki jih v mnenju poda Zavod RS za varstvo narave, OE 
Celje  

• ohranja se naravna struktura dna vodotoka (prodnate plitvine, prelivi, brzice, zamuljene in mivkaste 
plitvine ob brežinah) 

• ohranja se kontinuiteta struge brez neustreznih jezov in pragov 

• mehanski posegi v strugo in brežine se ne izvajajo 

• vsi protipoplavni ukrepi, morajo biti načrtovani in izvedeni na način da v nikakršni obliki ne 
poslabšajo stanja narave 

• čas izvedbe ukrepov mora biti prilagojen življenjskim ciklom rib (ureditvena dela naj se ne odvijajo v 
času drstitve) 

• ureditev mora biti čim bolj sonaravna (npr. kamnita zložba) 

• ureditev naj se izvede na način, da ne bo prihajalo do erozije bregov, kar bi lahko vplivalo na 
kakovost vodotoka 

• gole brežine je potrebo (kjer je to možno) čim prej ozeleniti z avtohtonim rastlinjem 

• dinamika vodnega toka naj se ne spreminja, zagotovljen naj bo zvezni vodni tok, ki omogoča 
neoviran prehod vodnim organizmom 

• kjer poseg v brežine in strugo vodotoka ni nujno potreben, naj se ga ne izvaja. Ohranja naj se 
zveznost avtohtone obrežne vegetacije 

• v primeru posegov v strugo potoka naj se ta uredi tako, da bo končno stanje čim bolj enako 
izvornemu 

• naplavine se čisti po potrebi. Čas čiščenja (poseg v vodotk) naj se prilagodi življenjskim ciklom rib 
(dela naj se ne izvajajo v času drstitve) in navadnega koščaka (dela naj se ne izvajajo v času 
parjenja – oktober in november 

 JU-2 PIP SS, PC, VC, ZD  • predvidi se zgostitev obstoječe strukture stanovanjske pozidave z zapolnjevanjem, zaokroževanjem 
in prenovo in širitvijo za stanovanjsko pozidavo 

• ohranja se vzdolžna, obcestna zasnova naselja, prepoznavna lega v prostoru oz. krajini (ohranjanje 
vedut, varovanje robov naselja) 

• novogradnje in prenove naj v čim večji meri upoštevajo značilnosti avtohtonega stavbarstva z 
namenom varovanja in vzpostavljanja kakovostnih ambientov pokrajine in ohranjanja avtohtonih 
oblik poselitve 
Omilitveni ukrep: 

• gradbene odpadke in odvečni izkopni material se v času gradnje začasno deponira na zato 
urejenem odlagališču izven natura območja 

• odpadne vode iz novozgrajenih objektov se odvajajo v male čistilne naprave ali v kanalizacijski 
sistem 
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Ime naselja  Oznaka 
EUP 

 

Način 

 urejanja 

Namenska raba 
prostora / PIP 
(priloga 1) 

Podrobnejši PIP/ 
veljavni IPA/ 
PIP na območjih predvidenih OPPN 

• prepreči se kakršnokoli onesnaženje voda s posegi in dejavnostmi 

• razgaljene površine se zatravi z mešanico avtohtonih trav oziroma ozeleni z avtohtono vegetacijo 
(drevesa/ grmičevje) 

• travnikov se ne gnoji z mineralnimi gnojili, omeji naj se uporaba pesticidov 

• za ureditev zelenih površin se uporablja le avtohtono rastlinje, vnos tujerodnih vrst je prepovedan, 
pri zasaditvi se upošteva naravni izgled 

• na nepozidanih površinah se ohranja ali vzpostavlja mejice in posamična drevesa 

• nova javna razsvetljava se uredi tako, da se uporabi svetila, ki ne oddajajo svetlobe v UV spektru 

• pri osvetljevanju zunanjih površin se namestijo svetila na samodejni vklop/izklop 

• v radiu 500 m okrog samostana Jurklošter naj se ohranjajo vse gozdne površine in grmičevje 

• ohranja se naravna struktura dna vodotoka (prodnate plitvine, prelivi, brzice, zamuljene in mivkaste 
plitvine ob brežinah) 

• ohranja se kontinuiteta struge brez neustreznih jezov in pragov 

• mehanski posegi v strugo in brežine se ne izvajajo 

• vsi protipoplavni ukrepi, morajo biti načrtovani in izvedeni na način da v nikakršni obliki ne 
poslabšajo stanja narave 

• čas izvedbe ukrepov mora biti prilagojen življenjskim ciklom rib (ureditvena dela naj se ne odvijajo v 
času drstitve) 

• ureditev mora biti čim bolj sonaravna (npr. kamnita zložba) 

• ureditev naj se izvede na način, da ne bo prihajalo do erozije bregov, kar bi lahko vplivalo na 
kakovost vodotoka 

• gole brežine je potrebo (kjer je to možno) čim prej ozeleniti z avtohtonim rastlinjem 

• dinamika vodnega toka naj se ne spreminja, zagotovljen naj bo zvezni vodni tok, ki omogoča 
neoviran prehod vodnim organizmom 

• kjer poseg v brežine in strugo vodotoka ni nujno potreben, naj se ga ne izvaja. Ohranja naj se 
zveznost avtohtone obrežne vegetacije 

• v primeru posegov v strugo potoka naj se ta uredi tako, da bo končno stanje čim bolj enako 
izvornemu, naplavine se čisti po potrebi. Čas čiščenja (poseg v vodotk) naj se prilagodi življenjskim 
ciklom rib (dela naj se ne izvajajo v času drstitve) in navadnega koščaka (dela naj se ne izvajajo v 
času parjenja – oktober in november 

 JU-3  OPPNp LN • do izdelave OPPN na območju niso dovoljeni posegi 

• usmeritve za OPPN so: sočasno z eksploatacijo je predvidena sprotna sanacija in rekultivacija etaž 
kamnoloma. Sanacija vključuje tehnično sanacijo-oblikovanje brežin etaž tako, da se čim bolj 
prilagajajo okoliškemu terenu in zagotavljajo stabilnost etaž in biološko sanacijo-zagotavljanje 
primernih rastiščnih razmer in zasaditev 

• v fazi izdelave rudarskega projekta za kamnolom se pridobi in upošteva projektne pogoje 
pristojnega Zavoda za gozdove 

• investitor mora v OPPN opredeliti pogoje za izvoz materiala iz kamnoloma do javne ceste, ureditev 
in sanacijo ceste po kateri bo potekal promet tovornih vozil s prevozom kamninskih agregatov skozi 
strnjene dele naselij, vključevanje lokalne skupnosti v načrtovanje razvoja in sanacije kamnoloma 

Omilitveni ukrep: 

• razprostiranje viškov odkopane zemlje ali kamenja po gozdnih površinah, narivanje odkopane 
zemlje ali spodkopavanje korenin dreves ni dovoljeno 

• zaščita narušenih pobočij se zagotovi z vzpostavitvijo stabilnega novonastalega gozdnega roba za 
zagotavljanje čim boljše protierozijske zaščite 

• za zmanjšanje možnosti erozije je potrebno naklone robov kamnoloma, do kamor bo segal 
izkoriščevalni prostor, ustrezno utrditi ter oblikovati 

• ob sanaciji brežin naj se pri zasaditvi (ozelenitvi) teras uporabi prilagodljive vrste, ki imajo hiter 
razvoj in dobro rast v takih razmerah (npr. črni in veliki jesen, brogovita, gaber in maklen) 

• izkoriščanje ter transport materiala se izvajata na način, da je omogočen dostop do gozda po 
gozdnih vlakah, poteh in stezah,  

• padavinske vode je potrebno pred izpustom v odvodne jarke očistiti v ustrezno dimenzioniranih 
usedalnikih ter jih speljati preko peščenih ali drugih ustreznih filtrov. Usedalnike je treba redno čistiti. 
Mulj se v celoti zadrži na območju peskokopa v ustrezno urejenih usedalnikih na način, da z muljem 
onesnažene padavinske vode v nobenem primeru ne morejo iztekati 

Kladje     

 KL-1 PIP SK • naselje se varuje kot naselbinska dediščina, za vse posege v prostor je potrebno pridobiti 
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine 

• ohrani se prepoznavna lega v prostoru oz. krajini (ohranjanje vedut, varovanje robov naselja) 

• ohranja se značilna gručasta zasnova s strukturo in organizacijo stavb, predvidi se zgostitev 
obstoječe strukture kmečko stanovanjske pozidave z zapolnjevanjem, zaokroževanjem in prenovo  

• predvidi se prenova naselja z upoštevanjem obstoječih gabaritov objektov, naklonov strešin, kritine 
in oblikovanja fasad 

• novogradnje in prenove naj v čim večji meri upoštevajo značilnosti avtohtonega stavbarstva z 
namenom varovanja in vzpostavljanja kakovostnih ambientov pokrajine in ohranjanja avtohtonih 
oblik poselitve 

Klenovo     

Konc     

 KO-1 PIP SK • predvidi se zgostitev obstoječe strukture kmečko stanovanjske pozidave z zapolnjevanjem, 
zaokroževanjem in prenovo ter z manjšimi širitvami (sanacija razpršene gradnje, ki se vključi v 
naselje)  

• ohranja se obcestna, strnjena  zasnova naselja  
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Ime naselja  Oznaka 
EUP 

 

Način 

 urejanja 

Namenska raba 
prostora / PIP 
(priloga 1) 

Podrobnejši PIP/ 
veljavni IPA/ 
PIP na območjih predvidenih OPPN 

• novogradnje in prenove naj v čim večji meri upoštevajo značilnosti avtohtonega stavbarstva z 
namenom varovanja in vzpostavljanja kakovostnih ambientov pokrajine in ohranjanja avtohtonih 
oblik poselitve 

Kuretno     

 KU-1 PIP SK • del območja EUP leži znotraj vplivnega območja kulturnega spomenika Kuretno - cerkve sv. 
Katarine 

• ohranja se pomen kulturne dediščine v prostoru, vsi posegi v vplivnem območju morajo biti 
podrejeni ohranjanju vloge dediščine v širšem prostoru  

• za vse posege je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote Zavoda za 
varstvo kulturne dediščine 

• predvidi se zgostitev obstoječe strukture kmečko stanovanjske pozidave z zapolnjevanjem, 
zaokroževanjem in prenovo ter z manjšimi širitvami (sanacija razpršene gradnje, ki se vključi v 
naselje)  

• novogradnje in prenove naj v čim večji meri upoštevajo značilnosti avtohtonega stavbarstva z 
namenom varovanja in vzpostavljanja kakovostnih ambientov pokrajine in ohranjanja avtohtonih 
oblik poselitve 

Omilitveni ukrep: 

• umestitev objektov mora upoštevati maksimalne predpisane višinske gabarite ter tipologijo gradnje, 
ki je značilna za to območje z namenom varovanja in vzpostavljanja kakovostnih ambientov 
pokrajine in ohranjanja avtohtonih oblik poselitve 

• upošteva vertikalne gabarite naselja, tako da nove stavbe ne izstopajo iz silhuete naselja. Oblika, 
naklon in kritina streh ter smeri slemen novih objektov naj se prilagaja splošni podobi naselja. 
Potrebno je ohranjati kvalitetne poglede na cerkve 

 KU-2  OPPNp SK • do izdelave OPPN so na območju dovoljeni posegi skladno s 126. členom odloka 

• predvidi se sanacija razpršene gradnje z zgostitvijo obstoječe strukture v centralnem delu zaselka, 
predvidi se opremljenost z gospodarsko javno infrastrukturo, vključno z lastno čistilno napravo 

Lahomno     

 LH-1 PIP SK • predvidi se zgostitev obstoječe strukture kmečko stanovanjske pozidave z zapolnjevanjem, 
zaokroževanjem in prenovo  

• novogradnje in prenove naj v čim večji meri upoštevajo značilnosti avtohtonega stavbarstva z 
namenom varovanja in vzpostavljanja kakovostnih ambientov pokrajine in ohranjanja avtohtonih 
oblik poselitve 

 LH-2 PIP SK • predvidi se zgostitev obstoječe strukture kmečko stanovanjske pozidave z zapolnjevanjem, 
zaokroževanjem in prenovo ter z manjšimi širitvami (sanacija razpršene gradnje, ki se vključi v 
naselje)  

• novogradnje in prenove naj v čim večji meri upoštevajo značilnosti avtohtonega stavbarstva z 
namenom varovanja in vzpostavljanja kakovostnih ambientov pokrajine in ohranjanja avtohtonih 
oblik poselitve 

 LH-3  PIP SK, K1 • predvidi se zgostitev obstoječe strukture kmečko stanovanjske pozidave z zapolnjevanjem, 
zaokroževanjem in prenovo ter z manjšimi širitvami (sanacija razpršene gradnje, ki se vključi v 
naselje)  

• novogradnje in prenove naj v čim večji meri upoštevajo značilnosti avtohtonega stavbarstva z 
namenom varovanja in vzpostavljanja kakovostnih ambientov pokrajine in ohranjanja avtohtonih 
oblik poselitve 

• na kmetijskem zemljišču se dopusti gradnja rastlinjakov in ostalih pomožnih kmetijskih objektov 
Omilitveni ukrep: 

• upoštevati pogoje iz vodnega soglasja, ne sme se zmanjšati obstoječa poplavna varnost širšega 
območja in obstoječih objektov, pred pričetkom gradnje oziroma ureditve območja dvigniti koto 
terena nad poplavno varno koto 

• pri umeščanju objektov v prostor se izvzame razlivne površine, okolica objektov urejena na način da 
ne vpliva na spremembe vodnih tokov 

• zagotoviti odmik od brežin vodotokov skladno z Zakonom o vodah, objekte priključiti na 
kanalizacijsko omrežje in v času gradnje preprečiti kakršno koli onesnaževanje vodotokov, v 
morfologijo brežin in obrežno vegetacijo se ne posega, pri ureditvi območij je potrebno zagotoviti, da 
ne bo prihajalo do erozije brežin 

• kmetovanje naj bo v največji možni meri sonaravno 

• omeji naj se uporaba pesticidov in mineralnih gnojil,  kosi naj se enkrat do dvakrat letno 

Lahov Graben     

 LG-1 PIP SP • možna je zgostitev obstoječe strukture počitniških hiš z zapolnjevanjem in obnovo 

• novogradnje in prenove naj v čim večji meri upoštevajo značilnosti avtohtonega stavbarstva z 
namenom varovanja in vzpostavljanja kakovostnih ambientov pokrajine in ohranjanja avtohtonih 
oblik poselitve 

 LG-2  PIP SK • predvidi se sanacija razpršene gradnje z zgostitvijo obstoječe strukture skladno z namensko rabo 
prostora 

• ohranja se kompaktna zasnova zaselka 

Laška vas     

 LV-1 PIP SK • naselje se varuje kot naselbinska dediščina, za vse posege v prostor je potrebno pridobiti 
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine 

• ohrani se prepoznavna lega v prostoru oz. krajini (ohranjanje vedut, varovanje robov naselja) 

• ohranja se značilna gručasta zasnova s strukturo in organizacijo stavb, predvidi se zgostitev 
obstoječe strukture kmečko stanovanjske pozidave z zapolnjevanjem, zaokroževanjem in prenovo 
ter z manjšimi širitvami (sanacija razpršene gradnje, ki se vključi v naselje)  
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Ime naselja  Oznaka 
EUP 

 

Način 

 urejanja 

Namenska raba 
prostora / PIP 
(priloga 1) 

Podrobnejši PIP/ 
veljavni IPA/ 
PIP na območjih predvidenih OPPN 

• predvidi se prenova naselja z upoštevanjem obstoječih gabaritov objektov, naklonov strešin, kritine 
in oblikovanja fasad 

• novogradnje in prenove naj v čim večji meri upoštevajo značilnosti avtohtonega stavbarstva z 
namenom varovanja in vzpostavljanja kakovostnih ambientov pokrajine in ohranjanja avtohtonih 
oblik poselitve 

 LV-2  PIP SK • ni podrobnejših PIP 

 LV-3  PIP SK • ni podrobnejših PIP 

 LV-4  PIP SK • ni podrobnejših PIP 

Laško     

 LA-1 PIP SK • ni podrobnejših PIP 

 LA-2 PIP SK • ni podrobnejših PIP 

 LA-3 PIP SS • ni podrobnejših PIP 

 LA-4 LN VC, PC, K2, K1 • urejanje skladno z veljavnim IPA, Odlok o lokacijskem načrtu ureditve reke Savinje na odseku: 
ovinek Marija Gradec – vključno z ovinkom Udmat (Uradni list RS št. 105/02, 28/15)  

Laško 

območje 
urbanističnega 
načrta 

    

 LAU-1 UN CU, PC, ZD, SS • urejanje skladno z veljavnim IPA, Odlok o ureditvenem načrtu starega mestnega jedra Laško 
(Uradni list RS št. 26/92, 40/02, 83/13) 

• naselje se varuje kot naselbinska dediščina, za vse posege v prostor je potrebno pridobiti 
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine 

• ohrani se prepoznavna lega v prostoru oz. krajini (ohranjanje vedut, varovanje robov naselja) 

• ohranja se značilna gručasta zasnova s strukturo in organizacijo stavb, predvidi se prenova naselja 
z upoštevanjem obstoječih gabaritov objektov, naklonov strešin, kritine in oblikovanja fasad 

• varuje in ohranja se strnjeno trško jedro s specifično  parcelacijo in zasnovo pozidave, ki je 
prilagojena konfiguraciji terena ter vsebuje pomembne in dobro ohranjene fevdalne, trške in 
sakralne stavbe  

• varuje se naselbinska zasnova (struktura objektov, razmerje med pozidanim in odprtim prostorom, 
komunikacijska mreža, parcelacija), podoba naselja v prostoru (gabariti naselja, masa in oblika 
streh, kritina, vedute na naselje), katerim se morajo prilagoditi predvideni posegi. 

• pred načrtovanjem posegov v zemeljske plasti je potrebna izvedba predhodnih arheoloških raziskav 

 LAU-2 ZN CU, CD, PC, ZD, 
ZP, SS, VC, P 

• urejanje skladno z veljavnim IPA,  Odlok o zazidalnem načrtu območja Laško, desni breg KC – 1a 
(Uradni list SRS, št. 29/81, Uradni list RS, št. 25/00, 3/13) 

• za posege v varovane enote kulturne dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in 
soglasje pristojne enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine 

 LAU-3 PIP IP, PC • območje se nahaja v varovalnem pasu železnice upoštevajo se minimalni odmiki novih objektov od 
osi skrajnega tira, gradnja protihrupne ograje, če se pokaže za potrebno 

• pred načrtovanjem posegov v zemeljske plasti je potrebna izvedba predhodnih arheoloških raziskav 
za del območja 

• enostavni volumni enotnih barv, materialov z ravnimi strehami oziroma v minimalnem naklonu 
usklajeno z arhitekturo objektov in celotnim konceptom območja 

• za umeščanje novih objektov, gabaritov višjih od 10 m in tehnoloških sprememb območja je 
potrebno izdelati OPPN 

 LAU-4 PIP SS, ZD, PC, K2 • del naselja se varuje kot naselbinska dediščina, za vse posege v prostor je potrebno pridobiti 
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine 

• ohrani se prepoznavna lega v prostoru oz. krajini (ohranjanje vedut, varovanje robov naselja) 

• varuje se zasnova in struktura objektov, razmerje med pozidanim in odprtim prostorom,  

• del območja se nahaja v varovalnem pasu železnice, upoštevajo se minimalni odmiki novih objektov 
od osi skrajnega tira- gradnja protihrupne ograje, če se pokaže za potrebno 

 LAU-5 ZN SS, PC, ZD • urejanje skladno z veljavnim IPA, Odlok o zazidalnem načrtu za območje Taborje II (Uradni list RS, 
št. 20/91, 4/10) 

 LAU-6 PIP SS, PC • ni podrobnejših PIP 

 LAU-7 PIP SS • ni podrobnejših PIP 

 LAU-8 PIP SS, K2, G • ni podrobnejših PIP 

 LAU-9 ZN SS, ZD, PC, K2 • urejanje skladno z veljavnim IPA, Odlok o zazidalnem načrtu individualne gradnje Kenda KS 9/2 
Laško (Uradni list RS, št. 9/1991), del IPA uskladiti z novo namensko rabo prostora 

 LAU-10 OPPNp SS, K1 • predvidi se izdelava OPPN za stanovanjske površine, do izdelave OPPN na območju niso dovoljeni 
posegi v prostor, upošteva se: 

- tipologija gradnje: prostostoječe enodružinske stanovanjske hiše 
- postavitev: daljša stranica vzporedna s plastnicami terena 
- etažnost: K + P + M, klet je delno ali v celoti vkopana 
- tlorisni gabariti niso enotno predpisani, prilagojeni morajo biti velikosti in legi parcele, 

namembnosti območja ter funkciji stavb 
-  razmerje stranic: 1:1.5  
- novogradnje naj upoštevajo značilnosti avtohtonega stavbarstva z namenom varovanja in 

vzpostavljanja kakovostnih ambientov pokrajine 

 LAU-11 PIP IP, PC • enostavni volumni enotnih barv, materialov z  ravnimi strehami oziroma  v minimalnem naklonu 



    

 8 

Ime naselja  Oznaka 
EUP 

 

Način 

 urejanja 

Namenska raba 
prostora / PIP 
(priloga 1) 

Podrobnejši PIP/ 
veljavni IPA/ 
PIP na območjih predvidenih OPPN 

usklajeno z arhitekturo objektov in celotnim konceptom območja, maksimalna višina objektov 

• za umeščanje novih objektov, gabaritov višjih od 10 m in tehnoloških sprememb območja je 
potrebno izdelati OPPN 

• vhodno od Trubarjeve ulice med železniško progo na severu ter Trubarjevim nabrežjem na jugu se 
predvidi izdelava OPPN 

 LAU-12 OPPNp SS • predvidi se izdelava OPPN za stanovanjske površine, do izdelave OPPN na območju niso dovoljeni 
posegi v prostor: 

- tipologija gradnje: prostostoječe enodružinske stanovanjske hiše 
- postavitev: daljša stranica vzporedna s potekom ceste 
- etažnost: K + P + M, klet je delno ali v celoti vkopana 
- tlorisni gabariti niso enotno predpisani, prilagojeni morajo biti velikosti in legi parcele, 

namembnosti območja ter funkciji stavb 
- razmerje stranic: 1:1.5 
- novogradnje naj upoštevajo značilnosti avtohtonega stavbarstva z namenom varovanja in 

vzpostavljanja kakovostnih ambientov pokrajine 

 LAU-13 PIP SS, ZD, P • možne so manjše zapolnitve za individualno stanovanjsko gradnjo 

• območje se nahaja v varovalnem pasu železnice, upoštevajo se minimalni odmiki novih objektov od 
osi skrajnega tira- gradnja protihrupne ograje, če se pokaže za potrebno 

 LAU-14 PIP SS, ZD, PC, VC, 
K2, G 

• ni podrobnejših PIP 

 LAU-15 UN SS, ZD, CD, VC, 
PC 

• urejanje skladno z veljavnim IPA, Odlok o ureditvenem načrtu Marija Gradec KS 7/1 in del KS 7 
južni del z Lahomnico (Uradni list RS št. 50/98) 

• del območja EUP leži znotraj vplivnega območja kulturnega spomenika Marija Gradec - cerkve 
Matere božje s kapelicami 

• ohranja se pomen kulturne dediščine v prostoru, vsi posegi v vplivnem območju morajo biti 
podrejeni ohranjanju vloge dediščine v širšem prostoru  

• novogradnje znotraj vplivnega območja na opredeljenih zelenih površinah niso dopustne, možna je 
le prenova obstoječega stavbnega fonda 

• za vse posege je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote Zavoda za 
varstvo kulturne dediščine 

• v primeru izdelave novega IPA se načrtuje tako, da se pretežni del vplivnega območja spomenika 
ohranja nepozidan 

 LAU-16 PIP SS, ZD, ZS, PC, 
CD 

• del območja EUP leži znotraj vplivnega območja kulturnega spomenika Marija Gradec - cerkve 
Matere božje s kapelicami 

• ohranja se pomen kulturne dediščine v prostoru, vsi posegi v vplivnem območju morajo biti 
podrejeni ohranjanju vloge dediščine v širšem prostoru  

• novogradnje znotraj vplivnega območja na opredeljenih zelenih površinah niso dopustne, možna je 
le prenova obstoječega stavbnega fonda 

• za vse posege je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote Zavoda za 
varstvo kulturne dediščine 

• območje se nahaja v varovalnem pasu železnice, upoštevajo se minimalni odmiki novih objektov od 
osi skrajnega tira- gradnja protihrupne ograje, če se pokaže za potrebno 

 LAU-17 PIP SS, K2 • del območja EUP leži znotraj vplivnega območja kulturnega spomenika Marija Gradec - cerkve 
Matere božje s kapelicami 

• ohranja se pomen kulturne dediščine v prostoru, vsi posegi v vplivnem območju morajo biti 
podrejeni ohranjanju vloge dediščine v širšem prostoru  

• za vse posege je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote Zavoda za 
varstvo kulturne dediščine 

• območje se nahaja v varovalnem pasu železnice, upoštevajo se minimalni odmiki novih objektov od 
osi skrajnega tira- gradnja protihrupne ograje, če se pokaže za potrebno 

Omilitveni ukrep: 

• pri umeščanju novogradenj je potrebno ohraniti prostorski kontekst, pojavnost in poglede na cerkvi 
ter celovitost dediščine v prostoru. Vse novogradnje je potrebno prilagoditi gabaritom obstoječe 
zazidave znotraj EUP, prav tako to velja za prizidave in nadzidave objektov. Pri določanju višine 
objektov je treba upoštevati tudi pretežno višino tradicionalnih oz. drugih kakovostnih okoliških 
objektov v EUP, tako da novi objekti po višini ne izstopajo iz celotne podobe EUP 

 LAU-18 OPPNp SS, K2 • predvidi se izdelava OPPN za stanovanjske površine srednje gostote ter izgradnja internega 
cestnega omrežja, do izdelave OPPN na območju niso dovoljeni posegi v prostor, upošteva se: 

- tipologija gradnje: prostostoječe enodružinske stanovanjske hiše 
- postavitev: daljša stranica vzporedna s plastnicami terena 
- etažnost: K + P +M, klet je delno ali v celoti vkopana 
- razmerje stranic: 1:1.5 
- tlorisni gabariti niso enotno predpisani, prilagojeni morajo biti velikosti in legi parcele, 

namembnosti območja ter funkciji stavb 
- novogradnje naj upoštevajo značilnosti avtohtonega stavbarstva z namenom varovanja in 

vzpostavljanja kakovostnih ambientov pokrajine in ohranjanja avtohtonih oblik poselitve 

 LAU-19 PIP SS, K1, K2, G • ni podrobnejših PIP 

• območje se nahaja v varovalnem pasu železnice, upoštevajo se minimalni odmiki novih objektov od 
osi skrajnega tira- gradnja protihrupne ograje, če se pokaže za potrebno 

 LAU-20 PIP SS, SK, PC, K1, 
G 

• ni podrobnejših PIP 

• območje se nahaja v varovalnem pasu železnice, upoštevajo se minimalni odmiki novih objektov od 
osi skrajnega tira- gradnja protihrupne ograje, če se pokaže za potrebno  

• za posege v varovane enote kulturne dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in 
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Ime naselja  Oznaka 
EUP 

 

Način 

 urejanja 

Namenska raba 
prostora / PIP 
(priloga 1) 

Podrobnejši PIP/ 
veljavni IPA/ 
PIP na območjih predvidenih OPPN 

soglasje pristojne enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine 

 LAU-21 OPPNp SK, K1 • predvidi se izdelava OPPN ter izgradnja internega cestnega omrežja, do izdelave OPPN na 
območju niso dovoljeni posegi v prostor, upošteva se: 

- predvidi se vzpostavitev kmetije in šele nato vzpostavitev dopolnilne dejavnosti na kmetiji 
oziroma gradnja objektov za izvajanje dopolnilne dejavnosti. 

- tipologija gradnje: prostostoječi objekti 
- postavitev: daljša stranica vzporedna s plastnicami terena 
- etažnost: K + P + M,  
- tlorisni gabariti niso enotno predpisani, prilagojeni morajo biti velikosti in legi parcele, 

namembnosti območja ter funkciji stavb 

 LAU-22 PIP PŽ, SS, ZD, ZD  • ni podrobnejših PIP 

• območje se nahaja v varovalnem pasu železnice, upoštevajo se minimalni odmiki novih objektov od 
osi skrajnega tira - gradnja protihrupne ograje, če se pokaže za potrebno 

 LAU-23 OPPNp SS 

 

• predvidi se izdelava OPPN za stanovanjske površine ter izgradnja internega cestnega omrežja, do 
izdelave OPPN na območju niso dovoljeni posegi v prostor. Upošteva se: 

- tipologija gradnje: prostostoječe enodružinske stanovanjske hiše 
- postavitev: daljša stranica vzporedna s plastnicami terena 
- etažnost: K + P + M, klet je delno ali v celoti vkopana 
- tlorisni gabariti niso enotno predpisani, prilagojeni morajo biti velikosti in legi parcele, 

namembnosti območja ter funkciji stavb 
- razmerje stranic: 1:1.5 
- novogradnje naj upoštevajo značilnosti avtohtonega stavbarstva z namenom varovanja in 

vzpostavljanja kakovostnih ambientov pokrajine in ohranjanja avtohtonih oblik poselitve 
Omilitveni ukrep: 

• gradbene odpadke in odvečni izkopni material se v času gradnje začasno deponira na zato 
urejenem odlagališču izven natura območja 

• odpadne vode iz novozgrajenih objektov se odvajajo v kanalizacijski sistem 

• prepreči se kakršnokoli onesnaženje voda s posegi in dejavnostmi 

• razgaljene površine se zatravi z mešanico avtohtonih trav oziroma ozeleni z avtohtono vegetacijo 
(drevesa/ grmičevje) 

• travnikov se ne gnoji z mineralnimi gnojili, omeji naj se uporaba pesticidov 

• za ureditev zelenih površin se uporablja le avtohtono rastlinje, vnos tujerodnih vrst je prepovedan, 
pri zasaditvi naj se upošteva naravni izgled 

•  v strugo in avtohtono obrežno rastje naj se ne posega 

• zagotoviti odmik od brežin vodotokov skladno z Zakonom o vodah,objekte priključiti na 
kanalizacijsko omrežje in v času gradnje preprečiti kakršno koli onesnaževanje vodotokov, v 
morfologijo brežin in obrežno vegetacijo se ne posega, pri ureditvi območij je potrebno zagotoviti, da 
ne bo prihajalo do erozije brežin 

• oceni se raven hrupa zaradi prometa- v primeru preseganja mejnih ravni hrupa na območju je 
potrebna izvedba ustreznih pasivnih oz. aktivnih protihrupnih ukrepov za zaščito življenjskega okolja 

 LAU-24 PIP SS, PC, ZD, K1, 
K2, G 

• ni podrobnejših PIP 

 LAU-25 PIP SS, K2, CD  • del območja EUP leži znotraj vplivnega območja kulturnega spomenika Strmca - cerkve sv. Krištofa 

• ohranja se pomen kulturne dediščine v prostoru, vsi posegi v vplivnem območju morajo biti 
podrejeni ohranjanju vloge dediščine v širšem prostoru  

• za vse posege je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote Zavoda za 
varstvo kulturne dediščine 

 LAU-26 OPPNp SS • predvidi se izdelava OPPN ali samo strokovne podlage za posamezno območje za stanovanjske 
površine  

• do izdelave OPPN ali strokovne podlage  so na območju dovoljeni posegi skladno s 126. členom 
odloka 

• pri izdelavi OPPN ali strokovni podlagi  se upošteva:  
- tipologija gradnje: prostostoječe enodružinske stanovanjske hiše, 
- postavitev: daljša stranica vzporedna s plastnicami terena, 
- etažnost: K + P + M, klet je delno ali v celoti vkopana, 
- tlorisni gabariti niso enotno predpisani, prilagojeni morajo biti velikosti in legi parcele, 

namembnosti območja ter funkciji stavb, 
- razmerje stranic: 1:1.5, 
- novogradnje naj upoštevajo značilnosti avtohtonega stavbarstva z namenom varovanja in 

vzpostavljanja kakovostnih ambientov pokrajine in ohranjanja avtohtonih oblik poselitve 

 LAU-27 PIP SK • ni podrobnejših PIP 

 LAU-28 PIP G, K2, SS • ni podrobnejših PIP 

• za posege v varovane enote kulturne dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in 
soglasje pristojne enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine 

 LAU-29 UN ZK, PC,P • urejanje skladno z veljavnim IPA, Odlok o ureditvenem načrtu za pokopališče Laško (Uradni list RS 
št. 98/01) 

 LAU-30 UN IG, CD • urejanje skladno z veljavnim IPA, Odlok o ureditvenem načrtu za parkirišče tovornih vozil KP 4 
(Uradni list RS št. 98/01) 

 LAU-31 PIP CD • ni podrobnejših PIP 

 LAU-32 UN IG • urejanje skladno z veljavnim IPA, Odlok o ureditvenem načrtu Komunala Laško (Uradni list RS št. 
26/92) 
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Ime naselja  Oznaka 
EUP 

 

Način 

 urejanja 

Namenska raba 
prostora / PIP 
(priloga 1) 

Podrobnejši PIP/ 
veljavni IPA/ 
PIP na območjih predvidenih OPPN 

 LAU-33 PIP IG, CD, PC, G, K2 • dejavnosti naj ne prekoračijo zakonskih meja hrupa glede na kontaktno območje stanovanjske 
gradnje ter prometno dodatno ne obremenjujejo obstoječe cestne infrastrukture 

 LAU-34 PIP SS, K2 • ni podrobnejših PIP 

 LAU-35 PIP BT, ZP, PC, VC • ni podrobnejših PIP 

• za posege v varovane enote kulturne dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in 
soglasje pristojne enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine 

• pred načrtovanjem posegov v zemeljske plasti je potrebna izvedba predhodnih arheoloških raziskav 

 LAU-36 PIP P • ni podrobnejših PIP 

• za posege v varovane enote kulturne dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in 
soglasje pristojne enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine 

 LAU-37 PIP SS, CD, PC, G, 
K2 

• ni podrobnejših PIP 

 LAU-38 PIP ZP, VC, ZD, BT, 
PC 

• ni podrobnejših PIP 

• za posege v varovane enote kulturne dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in 
soglasje pristojne enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine 

 LAU-39 ZN SS, CD, ZS, SS, 
PC 

• urejanje skladno z veljavnim IPA, Odlok o spremembah in dopolnitvah dela zazidalnega načrta KS 2 
Debro (Uradni list RS, št. 67/93, 25/97, 25/00, 23/07) 

• upoštevati tudi pogoj v 110. členu tega odloka 

 LAU-40 PIP  SS, K2 • ni podrobnejših PIP 

• gradnja objektov za bivanje in opravljanje dejavnosti znotraj varovalnega pasu 2x110 kV daljnovoda 
ni dopustna 

 LAU-41 PIP SS • ni podrobnejših PIP 

• za posege v varovane enote kulturne dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in 
soglasje pristojne enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine 

 LAU-42 ZN CD, SS, PC • urejanje skladno z veljavnim IPA, Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta KS 3 in 
KC 2/1 (Uradni list RS, št. 25/97) 

 LAU-43 OPPN SS, PC • urejanje skladno z veljavnim IPA, Odlok o OPPN za del stanovanjskega območja KS3 Rečica-Debro 
(odlok v fazi sprejemanja) 

• za posege v varovane enote kulturne dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in 
soglasje pristojne enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine 

• pred načrtovanjem posegov v zemeljske plasti je potrebna izvedba predhodnih arheoloških raziskav 
za del območja 

 LAU-44 PIP SS, K2, G • ni podrobnejših PIP 

• Omilitveni ukrep: 

• pred načrtovanjem posegov v zemeljske plasti je potrebna izvedba arheoloških raziskav, za vse 
posege v zemeljske plasti je potrebno izvajati arheološko dokumentiranje ob gradnji in upoštevati 
ostala določila odloka 

 LAU-45 OPPNp SS, PC • predvidi se izdelava OPPN za stanovanjske površine ter izgradnja internega cestnega omrežja 

• do izdelave OPPN so na območju dovoljeni posegi skladno s 126. členom odloka 

• pri izdelavi OPPN se upošteva:  
- tipologija gradnje: prostostoječe enodružinske stanovanjske hiše 
- postavitev: daljša stranica vzporedna s plastnicami terena 
- etažnost: K + P + M, klet je delno ali v celoti vkopana 
- tlorisni gabariti niso enotno predpisani, prilagojeni morajo biti velikosti in legi parcele, 

namembnosti območja ter funkciji stavb 
- razmerje stranic: 1:1.5 
- enotna oblikovna zasnova območja (enotna tipologija in oblikovna zasnova objektov, 

možno sodobno oblikovanje objektov, ravne ali enokapne strehe, vendar enotno za 
celotno območje) 

- za posege v varovane enote kulturne dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene 
pogoje in soglasje pristojne enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine 

- pred načrtovanjem posegov v zemeljske plasti je potrebna izvedba predhodnih 
arheoloških raziskav za del območja 

 LAU-46 PIP CD • ni podrobnejših PIP 

• za posege v varovane enote kulturne dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in 
soglasje pristojne enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine 

• pred načrtovanjem posegov v zemeljske plasti je potrebna izvedba predhodnih arheoloških raziskav 
za del območja 

 LAU-47 PIP CD, VC, ZD, PC • ni podrobnejših PIP 

 LAU-48 PIP SS, PC, K2, G, 
CU 

• ni podrobnejših PIP 

 LAU-49 PIP CU, IG, ZD • ni podrobnejših PIP 

 LAU-50 OPPNp LN • do izdelave OPPN so dovoljeni posegi v skladu s pridobljenim dovoljenjem za izkoriščanje dolomita 
v kamnolomu v Rečici  

• predvidi se izdelava OPPN za območje kamnoloma, sočasno z eksploatacijo je predvidena sprotna 
sanacija in rekultivacija etaž kamnoloma. Sanacija vključuje tehnično sanacijo - oblikovanje brežin 
etaž tako, da se čim bolj prilagajajo okoliškemu terenu in zagotavljajo stabilnost etaž in biološko 
sanacijo - zagotavljanje primernih rastiščnih razmer in zasaditev 

• dolgoročno se podrobnejša namenska raba parternega dela kamnoloma predvidi za gospodarsko 
cono 
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Ime naselja  Oznaka 
EUP 

 

Način 

 urejanja 

Namenska raba 
prostora / PIP 
(priloga 1) 

Podrobnejši PIP/ 
veljavni IPA/ 
PIP na območjih predvidenih OPPN 

 LAU-51 ZN IG, PC • urejanje skladno z veljavnim IPA, Odlok o zazidalnem načrtu za proizvodno obrtno dejavnost Rečica 
KP 2/1 (Uradni list RS, št. 20/94, 19/14)  

 LAU-52 OPPNp SS • do izdelave OPPN so na območju dovoljeni posegi skladno s 126. členom odloka 

 LAU-53 PIP SS, K1 • ni podrobnejših PIP 

 LAU-54 PIP SS, VC, K1, G • ni podrobnejših PIP 

 LAU-55 UN BT, VC, PC, ZD • urejanje skladno z veljavnim IPA, Odlok o ureditvenem načrtu Zdravilišče Laško (KR 1 - del), 
(Uradni list RS št. 55/93, 76/00, 86/04) 

• upoštevati tudi pogoj v 110. členu tega odloka 
Omilitveni ukrep: 

• gradbene odpadke in odvečni izkopni material se v času gradnje začasno deponira na zato 
urejenem odlagališču izven natura območja 

• odpadne vode iz novozgrajenih objektov se odvajajo v kanalizacijski sistem 

• prepreči se kakršnokoli onesnaženje voda s posegi in dejavnostmi 

• razgaljene površine se zatravi z mešanico avtohtonih trav oziroma ozeleni z avtohtono vegetacijo 
(drevesa/ grmičevje) 

• travnikov se ne gnoji z mineralnimi gnojili, omeji naj se uporaba pesticidov 

• za ureditev zelenih površin se uporablja le avtohtono rastlinje, vnos tujerodnih vrst je prepovedan, 
pri zasaditvi naj se upošteva naravni izgled 

• v strugo in avtohtono obrežno rastje naj se ne posega 

• za ohranitev spomenika Tovsto-Kapelica (EŠD. 20608) v obstoječem stanju se gradnja prilagodi 
varstvenim ciljem, ki veljajo za objekte stavbne dediščine, ohranja se ožja okolica spomenika. 
Posegi v spomenik, ki bi razvrednotili njegovo vsebino in prostorski kontekst, niso dovoljeni. 
Potrebno je zagotoviti njegovo prepoznavnost v prostoru. Zaradi bližnje gradnje naj se zagotovi 
ustrezna zaščita gradbišča 

 LAU-56 LN CD • urejanje skladno z veljavnim IPA, Odlok o lokacijskem načrtu za Trgovski center Izbira Laško 
(Uradni list RS št. 47/05) 

• upoštevati tudi pogoj v 110. členu tega odloka 

 LAU-57 PIP CD, ZD, SS, PC • ni podrobnejših PIP 

• upoštevati tudi pogoj v 110. členu tega odloka 

 LAU-58 ZN E, ZD • urejanje skladno z veljavnim IPA, Odlok o zazidalnem načrtu RTP Laško (Uradni list RS št. 13/98) 

• za posege v varovane enote kulturne dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in 
soglasje pristojne enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine 

• upoštevati tudi pogoj v 110. členu tega odloka 

 LAU-59 OPPNp SS, CD, K1, ZD • predvidi se izdelava OPPN za stanovanjske površine ter druga območja centralnih dejavnosti in 
izgradnja internega cestnega omrežja 

• do izdelave OPPN so na območju dovoljeni posegi skladno s 126. členom odloka 

• pri izdelavi OPPN se upošteva:  
- tipologija gradnje: prostostoječe enodružinske stanovanjske hiše 
- postavitev: daljša stranica vzporedna s plastnicami terena 
- etažnost: K + P + M, klet je delno ali v celoti vkopana 
- tlorisni gabariti niso enotno predpisani, prilagojeni morajo biti velikosti in legi parcele, 

namembnosti območja ter funkciji stavb 
- razmerje stranic: 1:1.5 
- enotna oblikovna zasnova območja (enotna tipologija in oblikovna zasnova objektov, 

možno sodobno oblikovanje objektov, ravne ali enokapne strehe, vendar enotno za 
celotno območje) 

- za posege v varovane enote kulturne dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene 
pogoje in soglasje pristojne enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine 

- upoštevati tudi pogoj v 110. členu tega odloka 
Omilitveni ukrep: 

• upoštevati pogoje iz vodnega soglasja, ne sme se zmanjšati obstoječa poplavna varnost širšega 
območja in obstoječih objektov 

• pri umeščanju objektov v prostor se izvzame razlivne površine, okolica objektov urejena na način da 
vpliva na spremembe vodnih tokov 

• gradnja objektov za bivanje in opravljanje dejavnosti znotraj varovalnega pasu 2x110 kV daljnovoda 
ni dopustna 

 LAU-60 PIP SS, K1, K2 • ni podrobnejših PIP 

 LAU-61 OPPNp SS, K2 • predvidi se izdelava OPPN za stanovanjske površine srednje gostote ter izgradnja internega 
cestnega omrežja 

• do izdelave OPPN so na območju dovoljeni posegi skladno s 126. členom odloka 

• pri izdelavi OPPN se upošteva:  
- tipologija gradnje: prostostoječe enodružinske stanovanjske hiše 
- postavitev: daljša stranica vzporedna s plastnicami terena 
- etažnost: K + P + M, klet je delno ali v celoti vkopana 
- tlorisni gabariti niso enotno predpisani, prilagojeni morajo biti velikosti in legi parcele, 

namembnosti območja ter funkciji stavb 
- razmerje stranic: 1:1.5 
- enotna oblikovna zasnova območja (enotna tipologija in oblikovna zasnova objektov, 

možno sodobno oblikovanje objektov, ravne ali enokapne strehe, vendar enotno za 
celotno območje) 

 LAU-62 OPPNp CD, ZD • predvidi se izdelava OPPN za osrednja območja centralnih dejavnosti,  
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Ime naselja  Oznaka 
EUP 

 

Način 

 urejanja 

Namenska raba 
prostora / PIP 
(priloga 1) 

Podrobnejši PIP/ 
veljavni IPA/ 
PIP na območjih predvidenih OPPN 

• do izdelave OPPN so na območju dovoljeni posegi skladno s 126. členom odloka 

• pri izdelavi OPPN se upošteva:  
- urbanistično arhitekturna rešitev prostorske ureditve severnega vstopnega dela v mesto 

Laško se izdela v treh variantah  
- tipologija gradnje: ni enotno predpisana 
- etažnost: K + P + 2, klet je delno ali v celoti vkopana 
- tlorisni gabariti niso enotno predpisani, prilagojeni morajo biti velikosti in legi parcele, 

namembnosti območja ter funkciji stavb 
- sodobno oblikovanje, ravne strehe 
- za posege v varovane enote kulturne dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene 

pogoje in soglasje pristojne enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine 
- upoštevati tudi pogoj v 110. členu tega odloka 

 LAU-63 PIP PC, CU, K1, • ni podrobnejših PIP 

• upoštevati tudi pogoj v 110. členu tega odloka 

 LAU-64 PIP SS, K2 • ni podrobnejših PIP 

• upoštevati tudi pogoj v 110. členu tega odloka 

 LAU-65 OPPNp SS • predvidi se izdelava OPPN za stanovanjske površine  

• do izdelave OPPN na območju niso dovoljeni posegi v prostor. Upošteva se: 
- tipologija gradnje: prostostoječe enodružinske stanovanjske hiše 
- postavitev: daljša stranica vzporedna s plastnicami terena 
- etažnost: K + P + M, klet je delno ali v celoti vkopana 
- tlorisni gabariti niso enotno predpisani, prilagojeni morajo biti velikosti in legi parcele, 

namembnosti območja ter funkciji stavb 
- razmerje stranic: 1:1.5 

 LAU-66 OPPNp SS, K1, K2 • predvidi se izdelava OPPN za stanovanjske površine,   

• do izdelave OPPN na območju niso dovoljeni posegi v prostor. Upošteva se: 
- tipologija gradnje: prostostoječe enodružinske stanovanjske hiše 
- postavitev: daljša stranica vzporedna s plastnicami terena oz. potekom  severno ležeče 

ceste 
- etažnost: K + P + M, klet je delno ali v celoti vkopana 
- tlorisni gabariti niso enotno predpisani, prilagojeni morajo biti velikosti in legi parcele, 

namembnosti območja ter funkciji stavb 
- razmerje stranic: 1:1.5 

Omilitveni ukrep: 

• gradbene odpadke in odvečni izkopni material se v času gradnje začasno deponira na zato 
urejenem odlagališču izven natura območja 

• odpadne vode iz novozgrajenih objektov se odvajajo v kanalizacijski sistem 

• prepreči se kakršnokoli onesnaženje voda s posegi in dejavnostmi 

• razgaljene površine se zatravi z mešanico avtohtonih trav oziroma ozeleni z avtohtono vegetacijo 
(drevesa/ grmičevje) 

• travnikov se ne gnoji z mineralnimi gnojili, omeji naj se uporaba pesticidov 

• za ureditev zelenih površin se uporablja le avtohtono rastlinje, vnos tujerodnih vrst je prepovedan, 
pri zasaditvi naj se upošteva naravni izgled, v strugo in avtohtono obrežno rastje naj se ne posega 

• zagotoviti odmik  

• vegetacijo se ne posega, pri ureditvi območij je potrebno zagotoviti, da ne bo prihajalo do erozije 
brežin 

• oceni se raven hrupa zaradi prometa. V primeru preseganja mejnih ravni hrupa na območju je 
potrebna izvedba ustreznih pasivnih oz. aktivnih protihrupnih ukrepov za zaščito življenjskega okolja 

 LAU-67 PIP K2, K1, SS, PC, 
VC, SK, G, ZD 

• ni podrobnejših PIP 

• za posege v varovane enote kulturne dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in 
soglasje pristojne enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine 

• gradnja objektov za bivanje in opravljanje dejavnosti znotraj varovalnega pasu 2x110 kV daljnovoda 
ni dopustna 

• upoštevati tudi pogoj v 110. členu tega odloka 

 LAU-68 OPPNp SS • predvidi se izdelava OPPN za stanovanjske površine. Do izdelave OPPN na območju niso dovoljeni 
posegi v prostor. Upošteva se: 

- tipologija gradnje: prostostoječe enodružinske stanovanjske hiše 
- etažnost: K + P + M, klet je delno ali v celoti vkopana 
- tlorisni gabariti niso enotno predpisani, prilagojeni morajo biti velikosti in legi parcele, 

namembnosti območja ter funkciji stavb 
- razmerje stranic: 1:1.5 
- enotna oblikovna zasnova območja (enotna tipologija in oblikovna zasnova objektov, 

možno sodobno oblikovanje objektov, ravne ali enokapne strehe, vendar enotno za 
celotno območje) 

Omilitveni ukrep: 

• gradbene odpadke in odvečni izkopni material se v času gradnje začasno deponira na zato 
urejenem odlagališču izven natura območja 

• odpadne vode iz novozgrajenih objektov se odvajajo v kanalizacijski sistem 

• prepreči se kakršnokoli onesnaženje voda s posegi in dejavnostmi 

• razgaljene površine se zatravi z mešanico avtohtonih trav oziroma ozeleni z avtohtono vegetacijo 
(drevesa/ grmičevje) 

• travnikov se ne gnoji z mineralnimi gnojili, omeji naj se uporaba pesticidov 

• za ureditev zelenih površin se uporablja le avtohtono rastlinje, vnos tujerodnih vrst je prepovedan, 
pri zasaditvi naj se upošteva naravni izgled 
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Ime naselja  Oznaka 
EUP 

 

Način 

 urejanja 

Namenska raba 
prostora / PIP 
(priloga 1) 

Podrobnejši PIP/ 
veljavni IPA/ 
PIP na območjih predvidenih OPPN 

•  v strugo in avtohtono obrežno rastje naj se ne posega 

• zagotoviti odmik od brežin vodotokov skladno z Zakonom o vodah, objekte priključiti na 
kanalizacijsko omrežje in v času gradnje preprečiti  kakršno koli onesnaževanje vodotokov, v 
morfologijo brežin in obrežno vegetacijo se ne posega, pri ureditvi območij je potrebno zagotoviti, da 
ne bo prihajalo do erozije brežin 

• gradnja objektov za bivanje in opravljanje dejavnosti znotraj varovalnega pasu 2x110 kV daljnovoda 
ni dopustna 

 LAU-69 OPPNp SS • predvidi se izdelava OPPN za stanovanjske površine, do izdelave OPPN na območju niso dovoljeni 
posegi v prostor. Upošteva se: 

- tipologija gradnje: prostostoječe enodružinske stanovanjske hiše 
- postavitev: daljša stranica vzporedna s plastnicami terena 
- etažnost: K + P + M, klet je delno ali v celoti vkopana 
-  tlorisni gabariti niso enotno predpisani, prilagojeni morajo biti velikosti in legi parcele, 

namembnosti območja ter funkciji stavb 
- razmerje stranic: 1:1.5 
- enotna oblikovna zasnova območja (enotna tipologija in oblikovna zasnova objektov, 

možno sodobno oblikovanje objektov, ravne ali enokapne strehe, vendar enotno za 
celotno območje) 

 LAU-70 OPPNp SS • predvidi se izdelava OPPN za stanovanjske površine srednje gostote, do izdelave OPPN na 
območju niso dovoljeni posegi v prostor. Upošteva se: 

- tipologija gradnje: prostostoječe enodružinske stanovanjske hiše 
- postavitev: daljša stranica vzporedna s plastnicami terena 
- etažnost: K + P + M, klet je delno ali v celoti vkopana 
- tlorisni gabariti niso enotno predpisani, prilagojeni morajo biti velikosti in legi parcele, 

namembnosti območja ter funkciji stavb 
- razmerje stranic: 1:1.5 
- enotna oblikovna zasnova območja (enotna tipologija in oblikovna zasnova objektov, 

možno sodobno oblikovanje objektov, ravne ali enokapne strehe, vendar enotno za 
celotno območje) 

 LAU-71 PIP SK • ni podrobnejših PIP 

 LAU-72 OPPNp SS • predvidi se izdelava OPPN za stanovanjske površine srednje gostote, do izdelave OPPN na 
območju niso dovoljeni posegi v prostor. Upošteva se: 

- tipologija gradnje: prostostoječe enodružinske stanovanjske hiše 
- postavitev: daljša stranica vzporedna s plastnicami terena 
- etažnost: K + P + M, klet je delno ali v celoti vkopana 
- tlorisni gabariti niso enotno predpisani, prilagojeni morajo biti velikosti in legi parcele, 

namembnosti območja ter funkciji stavb 
- razmerje stranic: 1:1.5 
- enotna oblikovna zasnova območja (enotna tipologija in oblikovna zasnova objektov, 

možno sodobno oblikovanje objektov, ravne ali enokapne strehe, vendar enotno za 
celotno območje) 

 LAU-73 OPPNp BT, K1, PC • predvidi se izdelava OPPN za potrebe  površin za turizem. Do izdelave OPPN na območju niso 
dovoljeni posegi v prostor.  

Omilitveni ukrep: 

• gradbene odpadke in odvečni izkopni material se v času gradnje začasno deponira na zato 
urejenem odlagališču izven natura območja 

• odpadne vode iz novozgrajenih objektov se odvajajo v kanalizacijski sistem. 

• prepreči se kakršnokoli onesnaženje voda s posegi in dejavnostmi 

• razgaljene površine se zatravi z mešanico avtohtonih trav oziroma ozeleni z avtohtono vegetacijo 
(drevesa/ grmičevje) 

• travnikov se ne gnoji z mineralnimi gnojili, omeji naj se uporaba pesticidov 

• za ureditev zelenih površin se uporablja le avtohtono rastlinje, vnos tujerodnih vrst je prepovedan, 
pri zasaditvi naj se upošteva naravni izgled 

• v strugo in avtohtono obrežno rastje naj se ne posega 

• zagotoviti odmik od brežin vodotokov skladno z Zakonom o vodah, objekte priključiti na 
kanalizacijsko omrežje in v času gradnje preprečiti  kakršno koli onesnaževanje vodotokov, v 
morfologijo brežin in obrežno vegetacijo se ne posega, pri ureditvi območij je potrebno zagotoviti, da 
ne bo prihajalo do erozije brežin 

• gradnja objektov za bivanje in opravljanje dejavnosti znotraj varovalnega pasu 2x110 kV daljnovoda 
ni dopustna 

 LAU-74 PIP SS, K1 • ni podrobnejših PIP 

 LAU-75 PIP ZD, PC • ohrani se prepoznavna lega v prostoru in veduta na območje,  z umestitvijo zelenih parkovnih 
površin in urbane opreme  

• del se varuje kot naselbinska dediščina, za vse posege v prostor je potrebno pridobiti 
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine 

Omilitveni ukrep: 

• gradbene odpadke in odvečni izkopni material se v času gradnje začasno deponira na zato 
urejenem odlagališču izven natura območja 

• odpadne vode iz novozgrajenih objektov se odvajajo v kanalizacijski sistem 

• prepreči se kakršnokoli onesnaženje voda s posegi in dejavnostmi 

• razgaljene površine  se zatravi z mešanico avtohtonih trav oziroma ozeleni z avtohtono vegetacijo 
(drevesa/ grmičevje) 

• travnikov se ne gnoji z mineralnimi gnojili, omeji naj se uporaba pesticidov 
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Ime naselja  Oznaka 
EUP 

 

Način 

 urejanja 

Namenska raba 
prostora / PIP 
(priloga 1) 

Podrobnejši PIP/ 
veljavni IPA/ 
PIP na območjih predvidenih OPPN 

• za ureditev zelenih površin se uporablja le avtohtono rastlinje, vnos tujerodnih vrst je prepovedan, 
pri zasaditvi naj se upošteva naravni izgled 

• v strugo in avtohtono obrežno rastje naj se ne posega 

 LAU-76 PIP SS • naselje se varuje kot naselbinska dediščina, za vse posege v prostor je potrebno pridobiti 
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine 

• ohrani se prepoznavna lega v prostoru oz. krajini (ohranjanje vedut, varovanje robov naselja) 

• ohranja se značilna gručasta zasnova s strukturo in organizacijo stavb, predvidi se prenova naselja 
z upoštevanjem obstoječih gabaritov objektov, naklonov strešin, kritine in oblikovanja fasad 

• naselje se nahaja v območju naselbinske dediščine – trško  jedro Laško – varuje se naselbinska 
zasnova (struktura objektov, razmerje med pozidanim in odprtim prostorom, komunikacijska mreža, 
parcelacija), podoba naselja v prostoru (gabariti naselja, masa in oblika streh, kritina, vedute na 
naselje), katerim se morajo prilagoditi predvideni posegi 

• pred načrtovanjem posegov v zemeljske plasti je potrebna izvedba predhodnih arheoloških raziskav 

 LAU-77 PI SS • varuje se kot naselbinska dediščina, za vse posege v prostor je potrebno pridobiti kulturnovarstvene 
pogoje in soglasje pristojne enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine 

• ohrani se prepoznavna lega v prostoru oz. krajini (ohranjanje vedut, varovanje robov naselja) 

• ohranja se značilna gručasta zasnova s strukturo in organizacijo stavb, predvidi se prenova naselja 
z upoštevanjem obstoječih gabaritov objektov, naklonov strešin, kritine in oblikovanja fasad 

• naselje se nahaja v območju naselbinske dediščine – trško  jedro Laško – varuje se naselbinska 
zasnova (struktura objektov, razmerje med pozidanim in odprtim prostorom, komunikacijska mreža, 
parcelacija), podoba naselja v prostoru (gabariti naselja, masa in oblika streh, kritina, vedute na 
naselje), katerim se morajo prilagoditi predvideni posegi 

• pred načrtovanjem posegov v zemeljske plasti je potrebna izvedba predhodnih arheoloških raziskav 

 LAU-78 PIP CD, G, K2 • del območja se varuje kot stavbna dediščina - Grad Tabor in del kot naselbinska dediščina, za vse 
posege v prostor je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote Zavoda 
za varstvo kulturne dediščine 

• ohrani se prepoznavna lega v prostoru oz. krajini (ohranjanje vedut, varovanje robov) 

• pred načrtovanjem posegov v zemeljske plasti je potrebna izvedba predhodnih arheoloških raziskav 

 LAU-79 ZN SB, PC, SS • urejanje skladno z veljavnim IPA, Odlok o spremembah in dopolnitvah dela zazidalnega načrta KS 
2 Debro (Uradni list RS, št. 67/93, 25/97,25/00, 23/07) 

 LAU-80 OPPNp SS, G, K2 • predvidi se izdelava OPPN za stanovanjske površine srednje gostote ter izgradnja internega 
cestnega omrežja 

• do izdelave OPPN so na območju dovoljeni posegi skladno s 126. členom odloka 

• pri izdelavi OPPN se upošteva:  
- tipologija gradnje: prostostoječe enodružinske stanovanjske hiše 
- postavitev: daljša stranica vzporedna s plastnicami terena 
- etažnost: K + P + M, klet je delno ali v celoti vkopana 
- tlorisni gabariti niso enotno predpisani, prilagojeni morajo biti velikosti in legi parcele, 

namembnosti območja ter funkciji stavb 
-  razmerje stranic: 1:1.5 
- enotna oblikovna zasnova območja (enotna tipologija in oblikovna zasnova objektov, 

možno sodobno oblikovanje objektov, ravne ali enokapne strehe, vendar enotno za 
celotno območje) 

 LAU-81 PIP P, ZD • del območja EUP leži znotraj vplivnega območja kulturnega spomenika Marija Gradec - cerkve 
Matere božje s kapelicami 

• ohranja se pomen kulturne dediščine v prostoru, vsi posegi v vplivnem območju morajo biti 
podrejeni ohranjanju vloge dediščine v širšem prostoru  

• za vse posege je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote Zavoda za 
varstvo kulturne dediščine 

 LAU-82 OPPNp BT, PC, ZS,  SK, 
K2, G  

• predvidi se izdelava OPPN za površine za oddih, rekreacijo in šport, površine za turizem,  
stanovanjske površine ter površine za izgradnjo internega cestnega omrežja 

• do izdelave OPPN so na območju dovoljeni posegi skladno s 126. členom odloka 

• pri izdelavi OPPN se upošteva:  
- pri izdelavi OPPN se upošteva Strokovne podlage za turistično rekreacijski kompleks 

Camloh  Laško, št. proj. 45/06, november 2006_09, IUP d.o.o. 
- umestitev nastanitvenih objektov za potrebe turizma na opredeljeni namenski rabi ZS se 

natančno opredeli v okviru izdelave OPPN, na območju rabe  ZS ob vodotoku se umesti 
camp,  

- postavitev: daljša stranica vzporedna s plastnicami terena 
- etažnost: K + P + M, klet je delno ali v celoti vkopana 
- tlorisni gabariti niso enotno predpisani, prilagojeni morajo biti velikosti in legi parcele, 

namembnosti območja ter funkciji stavb 
- z obstoječim gozdom se gospodari skladno z zakonodajo, ki ureja področje gozdarstva 

oziroma skladno z IPA 
- na celotnem območju se predvidi izvedba poti, kolesarskih stez, razgledišč, športnih 

objektov za potrebe turizma in rekreacije, na gozdni rabi se skladno s strokovno podlago 
omogoči umestitev športnih in nastanitvenih objektov 

Omilitveni ukrep: 

• posege se načrtuje in izvaja tako, da ne bo prekomernih obremenitev s hrupom v času gradnje in 
delovanja predvidenih objektov in naprav 

• krajinsko sliko širšega območja je potrebno ohraniti; gozdne površine na celotnem območju naj se v  
čim večji meri ohranja in smiselno vključi v krajinsko zasnovo območja 

• staro sadno drevje naj se vključi v ureditev v tolikšni meri, kolikor to gradnja oziroma kasneje tudi 
sama varnost objektov dopušča, posamezna zanimiva drevesa na celotnem širšem območju 
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Ime naselja  Oznaka 
EUP 

 

Način 

 urejanja 

Namenska raba 
prostora / PIP 
(priloga 1) 

Podrobnejši PIP/ 
veljavni IPA/ 
PIP na območjih predvidenih OPPN 

predvidenih dejavnosti je potrebno ohraniti in vključiti v krajinsko zasnovo kompleksa (učna gozdna 
pot) 

• parkirne površine je potrebno urediti v čim bolj naravni obliki in krajini primerno (predlaga se 
zatravitev površin) 

• v primeru gradnje se odpadni ali gradbeni material deponira na za to urejenem odlagališču, izven 
EPO, ki se nahaja južno od ceste 

• za ureditve širšega območja z ozelenitvami, se uporabi avtohtono vegetacijo (drevesa in trajnice), 
tujerodnih vrst se ne vnaša 

• za ureditve razsvetljave na širšem območju, naj se ta izvede z ustreznimi tehničnimi rešitvami ter 
časovnimi omejitvami, v kolikor je to iz vidika varnosti dopustno 

 LAU-83 LN VC, ZD,K1,  K2, P   • urejanje skladno z veljavnim IPA,  Odlok o lokacijskem načrtu ureditve reke Savinje na odseku: 
ovinek Marija Gradec – vključno z ovinkom Udmat (Uradni list RS št. 105/02, 28/15) 

• del območja EUP leži znotraj vplivnega območja kulturnega spomenika Marija Gradec - cerkve 
Matere božje s kapelicami 

• ohranja se pomen kulturne dediščine v prostoru, vsi posegi v vplivnem območju morajo biti 
podrejeni ohranjanju vloge dediščine v širšem prostoru  

• novogradnje znotraj vplivnega območja na opredeljenih zelenih površinah niso dopustne, možna je 
le prenova obstoječega stavbnega fonda 

• za vse posege je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote Zavoda za 
varstvo kulturne dediščine 

 LAU-84 OPPNp BT • do izdelave OPPN na območju niso dovoljeni posegi 

• predvidi se izdelava OPPN za površine za turizem in tudi centralne dejavnosti - storitvene ter 
oskrbne dejavnosti  ter izgradnja internega cestnega omrežja 

• upoštevajo se izhodišča vodnogospodarske študije 

Laziše     

 LZ-1 PIP SK, K1 • naselje se varuje kot naselbinska dediščina, za vse posege v prostor je potrebno pridobiti 
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine 

• ohrani se prepoznavna lega v prostoru oz. krajini (ohranjanje vedut, varovanje robov naselja) 

• ohranja se značilna gručasta zasnova s strukturo in organizacijo stavb, predvidi se prenova naselja 
z upoštevanjem obstoječih gabaritov objektov, naklonov strešin, kritine in oblikovanja fasad 

• predvidi se zgostitev obstoječe strukture kmečko stanovanjske pozidave z zapolnjevanjem, 
zaokroževanjem in prenovo ter z manjšimi širitvami (sanacija razpršene gradnje, ki se vključi v 
naselje)  

• novogradnje in prenove naj v čim večji meri upoštevajo značilnosti avtohtonega stavbarstva z 
namenom varovanja in vzpostavljanja kakovostnih ambientov pokrajine in ohranjanja avtohtonih 
oblik poselitve 

Omilitveni ukrep: 

• v območju, ki je enako tlorisu obsega krošnje dreves se ne izvajajo izkopi in gradbena dela, v to 
območje se ne posega z gradbeno mehanizacijo ter ne deponira materiala 

• umestitev predlaganih površin v naselbinski dediščini ob usklajeni arhitekturi objektov. Za ustrezno 
upoštevanje varstvenih režimov naselbinske dediščine je pomembno, da so novi objekti oblikovno 
skladni z obstoječimi stavbami, da ne izstopajo iz stavbnega tkiva in da je višina objektov 
prilagojena obstoječim vertikalnim gabaritom naselja. Pri tem se ohranja gručasta zasnova naselja 

•  novogradnje in prenove morajo upoštevati značilnosti avtohtonega stavbarstva z namenom 
varovanja in vzpostavljanja kakovostnih ambientov pokrajine in ohranjanja avtohtonih oblik poselitve 

 LZ-2 PIP SK, CD, ZK • območje EUP leži znotraj vplivnega območja kulturnega spomenika Laziše- cerkev sv. Miklavža 

• ohranja se pomen kulturne dediščine v prostoru, vsi posegi v vplivnem območju morajo biti 
podrejeni ohranjanju vloge dediščine v širšem prostoru  

• za vse posege je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote Zavoda za 
varstvo kulturne dediščine 

Leskovca     

 LE-1 PIP SK, K1 • ni podrobnejših  PIP  

 LE-2 OPPNp SK • do izdelave OPPN na območju niso dovoljeni posegi 

Lipni Dol     

Lokavec     

Lože     

 LŽ-1 PIP SK • ni podrobnejših PIP 

Mačkovec     

 MA-1 PIP SK • ni podrobnejših PIP 

Mala Breza     

 MB-1 PIP SK • predvidi se zgostitev obstoječe strukture kmečko stanovanjske pozidave z zapolnjevanjem, 
zaokroževanjem in prenovo ter z manjšimi širitvami (sanacija razpršene gradnje, ki se vključi v 
naselje)  

• ohranja se gručasta zasnova naselja  

• novogradnje in prenove naj v čim večji meri upoštevajo značilnosti avtohtonega stavbarstva z 
namenom varovanja in vzpostavljanja kakovostnih ambientov pokrajine in ohranjanja avtohtonih 
oblik poselitve 

 MB-2 PIP SK • predvidi se zgostitev obstoječe strukture kmečko stanovanjske pozidave z zapolnjevanjem, 
zaokroževanjem in prenovo ter z manjšimi širitvami (sanacija razpršene gradnje, ki se vključi v 
naselje)  
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Ime naselja  Oznaka 
EUP 

 

Način 

 urejanja 

Namenska raba 
prostora / PIP 
(priloga 1) 

Podrobnejši PIP/ 
veljavni IPA/ 
PIP na območjih predvidenih OPPN 

• ohranja se gručasta zasnova naselja  

• novogradnje in prenove naj v čim večji meri upoštevajo značilnosti avtohtonega stavbarstva z 
namenom varovanja in vzpostavljanja kakovostnih ambientov pokrajine in ohranjanja avtohtonih 
oblik poselitve 

Male 
Grahovše 

    

 MG-1 PIP SK • naselje se varuje kot naselbinska dediščina, za vse posege v prostor je potrebno pridobiti 
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine 

• ohrani se prepoznavna lega v prostoru oz. krajini (ohranjanje vedut, varovanje robov naselja) 

• ohranja se značilna gručasta zasnova s strukturo in organizacijo stavb, predvidi se prenova naselja 
z upoštevanjem obstoječih gabaritov objektov, naklonov strešin, kritine in oblikovanja fasad 

• predvidi se zgostitev obstoječe strukture kmečko stanovanjske pozidave z zapolnjevanjem, 
zaokroževanjem in prenovo ter z manjšimi širitvami (sanacija razpršene gradnje, ki se vključi v 
naselje)  

• novogradnje in prenove naj v čim večji meri upoštevajo značilnosti avtohtonega stavbarstva z 
namenom varovanja in vzpostavljanja kakovostnih ambientov pokrajine in ohranjanja avtohtonih 
oblik poselitve 

Omilitveni ukrep: 

• umestitev predlaganih površin v naselbinski dediščini ob  usklajeni arhitekturi objektov. Za ustrezno 
upoštevanje varstvenih režimov naselbinske dediščine je pomembno, da so novi objekti oblikovno 
skladni z obstoječimi stavbami, da ne izstopajo iz stavbnega tkiva in da je višina objektov 
prilagojena obstoječim vertikalnim gabaritom naselja. Pri tem se ohranja gručasta zasnova naselja 

•  novogradnje in prenove morajo upoštevati značilnosti avtohtonega stavbarstva z namenom 
varovanja in vzpostavljanja kakovostnih ambientov pokrajine in ohranjanja avtohtonih oblik poselitve 

• varstvo območij naselbinske dediščine mora biti integrirano v varstvo kulturne krajine, pri čemer se 
naj ohranjajo prostorska razmerja in se preprečuje opuščanje rabe ter neustrezne posege v prostor. 
Prepreči se nenadzorovano širjenje poselitve v odprti prostor 

Marija Gradec     

 MR-1  OPPNp SK • do izdelave OPPN so na območju dovoljeni posegi skladno s 126. členom odloka 

• predvidi se sanacija razpršene gradnje z zgostitvijo obstoječe strukture skladno ter manjša širitev 
zaselka v južnem in severnem delu 

 MR-2  PIP SK • ni podrobnejših PIP 

Marijina vas     

 MV-1  PIP SK • ni podrobnejših PIP 

 MV-2  PIP SK • ni podrobnejših PIP 

Modrič     

Mrzlo Polje     

 MP-1 PIP K1, PC, SK, VC  • predvidi se zgostitev obstoječe strukture kmečko stanovanjske pozidave z zapolnjevanjem, 
zaokroževanjem in prenovo ter z manjšimi širitvami (sanacija razpršene gradnje, ki se vključi v 
naselje)  

• ohranja se vzdolžna obcestna zasnova naselja  

• novogradnje in prenove naj v čim večji meri upoštevajo značilnosti avtohtonega stavbarstva z 
namenom varovanja in vzpostavljanja kakovostnih ambientov pokrajine in ohranjanja avtohtonih 
oblik poselitve 

 MP-2 PIP BT, G, K1, VC • znotraj EUP se lahko umeščajo objekti za turistično rekreativno dejavnost, za kmetijsko proizvodnjo, 
ureditev pešpoti okoli ribnikov s pripadajočo parkovno opremo (klopi, koši za smeti, razgledišča,…)  

• na kmetijskem zemljišču se dopusti umestitev šotorišča-kampa 

Obrežje / 
Zid.M. 

    

 OB-1 

 

PIP SK • predvidi se zgostitev obstoječe strukture kmečko stanovanjske pozidave z zapolnjevanjem, 
zaokroževanjem in prenovo ter z manjšimi širitvami (sanacija razpršene gradnje, ki se vključi v 
naselje)  

• ohranja se strnjena zasnova zaselka  

• novogradnje in prenove naj v čim večji meri upoštevajo značilnosti avtohtonega stavbarstva z 
namenom varovanja in vzpostavljanja kakovostnih ambientov pokrajine in ohranjanja avtohtonih 
oblik poselitve 

 OB-2 PIP SS • predvidi se zgostitev obstoječe stanovanjske pozidave z zapolnjevanjem, zaokroževanjem in 
prenovo  

• ohranja se strnjena zasnova zaselka  

• novogradnje in prenove naj v čim večji meri upoštevajo značilnosti avtohtonega stavbarstva z 
namenom varovanja in vzpostavljanja kakovostnih ambientov pokrajine in ohranjanja avtohtonih 
oblik poselitve 

Ojstro     

 OJ-1 PIP SK • predvidi se zgostitev obstoječe strukture kmečko stanovanjske pozidave z zapolnjevanjem, 
zaokroževanjem in prenovo  

• ohranja se strnjena zasnova zaselka 

• novogradnje in prenove naj v čim večji meri upoštevajo značilnosti avtohtonega stavbarstva z 
namenom varovanja in vzpostavljanja kakovostnih ambientov pokrajine in ohranjanja avtohtonih 
oblik poselitve 

 OJ-2 PIP SK • predvidi se zgostitev obstoječe strukture kmečko stanovanjske pozidave z zapolnjevanjem, 
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Ime naselja  Oznaka 
EUP 

 

Način 

 urejanja 

Namenska raba 
prostora / PIP 
(priloga 1) 

Podrobnejši PIP/ 
veljavni IPA/ 
PIP na območjih predvidenih OPPN 

zaokroževanjem in prenovo  

• ohranja se strnjena, podolžna  zasnova zaselka 

• novogradnje in prenove naj v čim večji meri upoštevajo značilnosti avtohtonega stavbarstva z 
namenom varovanja in vzpostavljanja kakovostnih ambientov pokrajine in ohranjanja avtohtonih 
oblik poselitve 

 OJ-3  PIP SK • ni podrobnejših PIP 

 
Olešče     

 OL-1 PIP SK • predvidi se zgostitev obstoječe strukture kmečko stanovanjske pozidave z zapolnjevanjem, 
zaokroževanjem in prenovo  

• zapolnitve so možne  v pretežno zahodnem delu naselja 

• ohranja se gručasta zasnova naselja  

• novogradnje in prenove naj v čim večji meri upoštevajo značilnosti avtohtonega stavbarstva z 
namenom varovanja in vzpostavljanja kakovostnih ambientov pokrajine in ohranjanja avtohtonih 
oblik poselitve 

 OL-2 PIP SK, VC • predvidi se zgostitev obstoječe strukture kmečko stanovanjske pozidave z zapolnjevanjem, 
zaokroževanjem in prenovo ter širitvijo  (sanacija razpršene gradnje, ki se vključi v naselje)  

• ohranja se gručasta zasnova naselja  

• novogradnje in prenove naj v čim večji meri upoštevajo značilnosti avtohtonega stavbarstva z 
namenom varovanja in vzpostavljanja kakovostnih ambientov pokrajine in ohranjanja avtohtonih 
oblik poselitve 

Omilitveni ukrep: 

• zagotoviti odmik od brežin vodotokov skladno z Zakonom o vodah, objekte priključiti na 
kanalizacijsko omrežje in v času gradnje preprečiti kakršno koli onesnaževanje vodotokov, v 
morfologijo brežin in obrežno vegetacijo se ne posega, pri ureditvi območij je potrebno zagotoviti, da 
ne bo prihajalo do erozije brežin 

 OL-3  PIP SK • ni podrobnejših PIP 

 OL-4  PIP SK • ni podrobnejših PIP 

 OL-5 PIP SK • predvidi se zgostitev obstoječe strukture kmečko stanovanjske pozidave z zapolnjevanjem, 
zaokroževanjem in prenovo  ter širitvijo (sanacija razpršene gradnje, ki se vključi v naselje) 

• ohranja se strnjena zasnova zaselka 

• novogradnje in prenove naj v čim večji meri upoštevajo značilnosti avtohtonega stavbarstva z 
namenom varovanja in vzpostavljanja kakovostnih ambientov pokrajine in ohranjanja avtohtonih 
oblik poselitve 

Padež     

Paneče     

 PA-1 PIP SK • predvidi se zgostitev obstoječe strukture kmečko stanovanjske pozidave z zapolnjevanjem, 
zaokroževanjem in prenovo  

• ohranja se gručasta zasnova naselja  

• novogradnje in prenove naj v čim večji meri upoštevajo značilnosti avtohtonega stavbarstva z 
namenom varovanja in vzpostavljanja kakovostnih ambientov pokrajine in ohranjanja avtohtonih 
oblik poselitve 

Omilitveni ukrep: 

• razgaljene površine naj se zatravi z mešanico avtohtonih trav oziroma ozeleni z avtohtono 
vegetacijo (drevesa/ grmičevje) 

• travnikov se ne gnoji z mineralnimi gnojili, omeji naj se uporaba pesticidov 

• za morebitne zasaditve se uporablja le avtohtono rastlinje 

• na nepozidanih površinah se ohranjajo posamična drevesa (predvsem sadno drevje) in travnate 
površine 

 PA-2  OPPNp SK • do izdelave OPPN so na območju dovoljeni posegi skladno s 126. členom odloka 

• predvidi se sanacija razpršene gradnje z zgostitvijo obstoječe strukture skladno z namensko rabo 
prostora 

Omilitveni ukrep: 

• razgaljene površine naj se zatravi z mešanico avtohtonih trav oziroma ozeleni z avtohtono 
vegetacijo (drevesa/ grmičevje) 

• travnikov se ne gnoji z mineralnimi gnojili, omeji naj se uporaba pesticidov 

• za morebitne zasaditve se uporablja le avtohtono rastlinje 

• na nepozidanih površinah se ohranjajo posamična drevesa (predvsem sadno drevje) in travnate 
površine 

Plazovje     

Polana     

 PO-1 PIP SK, PC • naselje se varuje kot naselbinska dediščina, za vse posege v prostor je potrebno pridobiti 
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine 

• ohrani se prepoznavna lega v prostoru oz. krajini (ohranjanje vedut, varovanje robov naselja) 

• ohranja se značilna gručasta zasnova s strukturo in organizacijo stavb, predvidi se zgostitev 
obstoječe strukture kmečko stanovanjske pozidave z zapolnjevanjem, zaokroževanjem in prenovo 
ter z manjšimi širitvami (sanacija razpršene gradnje, ki se vključi v naselje)  

• predvidi se prenova naselja z upoštevanjem obstoječih gabaritov objektov, naklonov strešin, kritine 
in oblikovanja fasad 

• novogradnje in prenove naj v čim večji meri upoštevajo značilnosti avtohtonega stavbarstva z 
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namenom varovanja in vzpostavljanja kakovostnih ambientov pokrajine in ohranjanja avtohtonih 
oblik poselitve 

 PO-2 PIP SK, PC • naselje se varuje kot naselbinska dediščina, za vse posege v prostor je potrebno pridobiti 
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine 

• ohrani se prepoznavna lega v prostoru oz. krajini (ohranjanje vedut, varovanje robov naselja) 

• ohranja se značilna gručasta zasnova s strukturo in organizacijo stavb, predvidi se zgostitev 
obstoječe strukture kmečko stanovanjske pozidave z zapolnjevanjem, zaokroževanjem in prenovo 
ter z manjšimi širitvami (sanacija razpršene gradnje, ki se vključi v naselje)  

• predvidi se prenova naselja z upoštevanjem obstoječih gabaritov objektov, naklonov strešin, kritine 
in oblikovanja fasad 

• novogradnje in prenove naj v čim večji meri upoštevajo značilnosti avtohtonega stavbarstva z 
namenom varovanja in vzpostavljanja kakovostnih ambientov pokrajine in ohranjanja avtohtonih 
oblik poselitve 

 PO-3 PIP SK • predvidi se zgostitev obstoječe strukture kmečko stanovanjske pozidave z zapolnjevanjem, 
zaokroževanjem  ter prenovo 

• ohranja se gručasta zasnova zaselka  

• novogradnje in prenove naj v čim večji meri upoštevajo značilnosti avtohtonega stavbarstva z 
namenom varovanja in vzpostavljanja kakovostnih ambientov pokrajine in ohranjanja avtohtonih 
oblik poselitve 

 PO-4 PIP SP • predvidi se zgostitev obstoječe strukture počitniških hiš z zapolnjevanjem, zaokroževanjem in 
prenovo ter z manjšimi širitvami (delna sanacija razpršene gradnje)  

• ohranja se strnjena  zasnova zaselka  

• novogradnje in prenove naj v čim večji meri upoštevajo značilnosti avtohtonega stavbarstva z 
namenom varovanja in vzpostavljanja kakovostnih ambientov pokrajine in ohranjanja avtohtonih 
oblik poselitve 

 PO-5 PIP G, K2 • predvidi se ureditev gozdne učne poti, trim steze, postavitev urbane opreme in ostalih ureditev za 
edukativne namene 

• vse ureditve se izvedejo na sonaraven način z naravnimi materiali 
Omilitveni ukrep: 

• v gozdni rob naj se ne posega 

• poti se načrtujejo po obstoječih poteh (v kolikor te obstajajo), morebitne utrditve naj se uredijo v 
naravnih materialih (les) 

•  travniške površine je potrebno kositi enkrat letno, po odcvetu večine travniških rastlin (pozno poleti) 

• gnojenje je prepovedano 

• vse morebitne aktivnosti (izobraževalne) morajo biti načrtovane tako, da ne posegajo ali škodujejo 
lastnostim zaradi katerih je območje razglašeno za naravno vrednoto 

 PO-6 PIP G, K2 • predvidi se ureditev gozdne učne poti, trim steze, postavitev urbane opreme in ostalih ureditev za 
edukativne namene 

• vse ureditve se izvedejo na sonaraven način z naravnimi materiali  
Omilitveni ukrep: 

• v gozdni rob naj se ne posega 

• poti se načrtujejo po obstoječih poteh (v kolikor te obstajajo), morebitne utrditve naj se uredijo v 
naravnih materialih (les) 

•  travniške površine je potrebno kositi enkrat letno, po odcvetu večine travniških rastlin (pozno poleti) 

• gnojenje je prepovedano 

• vse morebitne aktivnosti (izobraževalne) morajo biti načrtovane tako, da ne posegajo ali škodujejo 
lastnostim zaradi katerih je območje razglašeno za naravno vrednoto 

 PO-7 PIP G • predvidi se ureditev vzletišča in ureditve za edukativne namene 

• vse ureditve se izvedejo na sonaraven način z naravnimi materiali  

• z obstoječim gozdom se gospodari skladno z zakonodajo, ki ureja področje gozdarstva oziroma 
skladno z IPA 

 PO-8 PIP G, K2 • predvidi se postavitev razglednega stolpa, postavitev urbane opreme, prostorov za piknik in ostalih 
ureditev za edukativne namene skladno z namensko rabo prostora 

• vse ureditve se izvedejo na sonaraven način z naravnimi materiali  
Omilitveni ukrep: 

• v gozdni rob naj se ne posega 

• poti se načrtujejo po obstoječih poteh (v kolikor te obstajajo), morebitne utrditve naj se uredijo v 
naravnih materialih (les) 

•  travniške površine je potrebno kositi enkrat letno, po odcvetu večine travniških rastlin (pozno poleti) 

• gnojenje je prepovedano 

• vse morebitne aktivnosti (izobraževalne) morajo biti načrtovane tako, da ne posegajo ali škodujejo 
lastnostim zaradi katerih je območje razglašeno za naravno vrednoto 

• odprt ogenj je prepovedan 

 PO-9 PIP SK • predvidi se zgostitev obstoječe strukture kmečko stanovanjske pozidave z zapolnjevanjem, 
zaokroževanjem in prenovo ter z manjšimi širitvami (sanacija razpršene gradnje, ki se vključi v 
naselje)  

• ohranja se gručasta zasnova naselja  

• novogradnje in prenove naj v čim večji meri upoštevajo značilnosti avtohtonega stavbarstva z 
namenom varovanja in vzpostavljanja kakovostnih ambientov pokrajine in ohranjanja avtohtonih 
oblik poselitve 

Povčeno     

 PV-1 PIP SK • predvidi se zgostitev obstoječe strukture kmečko stanovanjske pozidave z zapolnjevanjem, 
zaokroževanjem in prenovo 

• ohranja se strnjena zasnova zaselka 

• novogradnje in prenove naj v čim večji meri upoštevajo značilnosti avtohtonega stavbarstva z 
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namenom varovanja in vzpostavljanja kakovostnih ambientov pokrajine in ohranjanja avtohtonih 
oblik poselitve 

 PV-2 PIP SS • predvidi se sanacija razpršene gradnje z zgostitvijo obstoječe strukture skladno z namensko rabo 
prostora in širitev naselja proti zahodu 

Požnica     

Radoblje     

 RA-1  PIP SK • ni podrobnejših PIP 

 RA-2  PIP SK • ni podrobnejših PIP 

Reka     

 RE-1  PIP SK • ni podrobnejših PIP 

Rifengozd     

 RF-1 PIP SS • predvidi se zgostitev obstoječe strukture stanovanjske pozidave z zapolnjevanjem, zaokroževanjem 
in prenovo  

• novogradnje in prenove naj v čim večji meri upoštevajo značilnosti avtohtonega stavbarstva z 
namenom varovanja in vzpostavljanja kakovostnih ambientov pokrajine in ohranjanja avtohtonih 
oblik poselitve 

 RF-2  OPPNp SS • do izdelave OPPN so na območju dovoljeni posegi skladno s 126. členom odloka 

• predvidi se sanacija razpršene gradnje z zgostitvijo obstoječe strukture skladno z namensko rabo 
prostora 

• predvidi se novi zaselek enodružinskih stanovanjskih objektov in sanacija obstoječih  stanovanjskih 
objektov 

• objekti prilagojeni konfiguraciji terena ob upoštevanju 15m varstvenega pasu vodotoka Savinja 

• novogradnje in prenove naj v čim večji meri upoštevajo značilnosti avtohtonega stavbarstva z 
namenom varovanja in vzpostavljanja kakovostnih ambientov pokrajine in ohranjanja avtohtonih 
oblik poselitve 

Omilitveni ukrep: 

• gradbene odpadke in odvečni izkopni material se v času gradnje začasno deponira na zato 
urejenem odlagališču izven natura območja 

• odpadne vode iz novozgrajenih objektov se odvajajo v kanalizacijski sistem 

• prepreči se kakršnokoli onesnaženje voda z posegi in dejavnostmi 

• razgaljene površine se zatravi z mešanico avtohtonih trav oziroma ozeleni z avtohtono vegetacijo 
(drevesa/ grmičevje) 

• travnikov se ne gnoji z mineralnimi gnojili, omeji naj se uporaba pesticidov 

• za ureditev zelenih površin se uporablja le avtohtono rastlinje, vnos tujerodnih vrst je prepovedan, 
pri zasaditvi naj se upošteva naravni izgled 

•  v strugo in avtohtono obrežno rastje naj se ne posega 

• zagotoviti odmik od brežin vodotokov skladno z Zakonom o vodah, objekte priključiti na 
kanalizacijsko omrežje in v času gradnje preprečiti kakršno koli onesnaževanje vodotokov, v 
morfologijo brežin in obrežno vegetacijo se ne posega, pri ureditvi območij je potrebno zagotoviti, da 
ne bo prihajalo do erozije brežin 

 RF-3 PIP SK • predvidi se zgostitev obstoječe strukture kmečko stanovanjske pozidave z zapolnjevanjem, 
zaokroževanjem in prenovo  

• ohranja se gručasta zasnova naselja  

• novogradnje in prenove naj v čim večji meri upoštevajo značilnosti avtohtonega stavbarstva z 
namenom varovanja in vzpostavljanja kakovostnih ambientov pokrajine in ohranjanja avtohtonih 
oblik poselitve ter z manjšimi širitvami (sanacija razpršene gradnje, ki se vključi v naselje)  

Rimske 
Toplice  

    

 RI-1 OPPNp SS, PC • do izdelave OPPN so na območju dovoljeni posegi skladno s 126. členom odloka 

• predvidi se sanacija razpršene gradnje z zgostitvijo obstoječe strukture (sanacija razpršene gradnje, 
ki se vključi v naselje) 

• za potrebe vzdrževanja cest je možna umestitev objektov 
Omilitveni ukrep: 

• razgaljene površine naj se zatravi z mešanico avtohtonih trav oziroma ozeleni z avtohtono 
vegetacijo (drevesa/ grmičevje) 

• travnikov se ne gnoji z mineralnimi gnojili, omeji naj se uporaba pesticidov 

• za morebitne zasaditve se uporablja le avtohtono rastlinje 

• na nepozidanih površinah se ohranjajo posamična drevesa (predvsem sadno drevje) in travnate 
površine 

 RI-2 PIP SK • ni podrobnejših PIP 

 RI-3 PIP SS, VC • ni podrobnejših PIP 

 RI-4 PIP SK • ni podrobnejših PIP 

 RI-5 PIP SK • ni podrobnejših PIP 

 
Rimske 
Toplice – 
območje 
urbanističnega 
načrta 

    

 RIU-1 PIP CU, VC, PC • ni podrobnejših PIP 

 RIU-2 OPPNp IG, PC, VC, ZD • do izdelave OPPN so na območju dovoljeni posegi skladno s 126. členom odloka 
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Usmeritve za izdelavo OPPN: 

• dopustni objekti: 
- industrijske stavbe (stavbe za proizvodno obrt in servise) 
- rezervoarji, silosi in skladišča 
- stavbe za druge storitvene dejavnosti 
- druge upravne in pisarniške stavbe 
- trgovske stavbe (do 2000 m2) 
- gostilne, restavracije in točilnice (ki služijo temu območju) 
- garažne stavbe 
- parkirne površine in garaže za tovorna vozila, ki presegajo 3,5 ton, za avtobuse ter za 

priklopnike teh motornih vozil 
- prenosna komunikacijska omrežja 
- stanovanjske stavbe (v kombinaciji s poslovno dejavnostjo) 
- gradbeni inženirski objekti: gradnja objektov in naprav za potrebe prometne 

komunikacijske, energetske in okoljske infrastrukture; otroška in druga javna igrišča ter 
igrišč za športe na prostem, večnamenska igrišča, trgi, zelenice, parkirišča 

- enostavni objekti: gradnje in postavitve objektov za lastne potrebe, pomožnih 
infrastrukturnih objektov, vadbenih objektov – le igrišče za šport in rekreacijo na prostem, 
kolesarska steza, sprehajalna pot, začasni objekti, namenjeni sezonski turistični ponudbi 
ali prireditvam, objekt za oglaševanje, spominskih obeležij in urbane opreme. 

- nezahtevni objekti: gradnje in postavitve objektov za lastne potrebe, ograj (nižjih od 1,6 
metra), škarp in podpornih zidov, če njihova višina ne presega 1,5 m, pomožnih 
infrastrukturnih objektov z izjemo baznih postaj, spominskih obeležij in objektov za 
telekomunikacijsko opremo 

• dopustne dejavnosti: 
- obrtne, poslovne dejavnosti, delavnice in obrati, ki ne povzročajo večjih vplivov na okolje 

in na dejavnost bivanja, bivanje na območju namenske rabe CU 

• usmeritve za oblikovanje: 
- velikost objektov: max. – 20x30m, pravokotne oblike, višina objektov: max: K + P + 2 + M, 

dopustne ravne strehe, max. naklon streh 45°, prepovedane refleksne kritine, priporočena 
barva kritine temna ali siva, oblikovanje fasade poljubno, barva fasade bela, siva ali nežno 
pastelne barve, prepovedana je fasada brez odprtin in uporaba svetlečih in bleščečih 
fasadnih materialov, oblikovanje odprtin svobodno.  

• vodna zemljišča (VC) se ureja kot regulacija vodotoka s pripadajočim zelenim pasom 

 RIU-3 PIP CU, PC, VC, ZD, 
K1 

• del območja EUP leži znotraj vplivnega območja kulturnega spomenika Rimske Toplice- cerkev sv. 
Marjete 

• ohranja se pomen kulturne dediščine v prostoru, vsi posegi v vplivnem območju morajo biti 
podrejeni ohranjanju vloge dediščine v širšem prostoru 

• gradnja na arheološkem območju ni sprejemljiva  

• novogradnje znotraj vplivnega območja na opredeljenih zelenih površinah niso dopustne, možna je 
le prenova obstoječega stavbnega fonda 

• za vse posege je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote Zavoda za 
varstvo kulturne dediščine 

• upoštevati tudi pogoj v 110. členu tega odloka 

 RIU-4 OPPNp CU, K2, PC, K1, 
K2 

• do izdelave OPPN so na območju dovoljeni posegi skladno s 126. členom odloka 

• ohranja se pomen kulturne dediščine v prostoru, vsi posegi v vplivnem območju morajo biti 
podrejeni ohranjanju vloge dediščine v širšem prostor 

• upoštevati tudi pogoj v 110. členu tega odloka 
Usmeritve za izdelavo OPPN: 

• dopustni novi objekti: 
- športna igrišča (igrišča za športe na prostem, kot so nogomet, tenis, košarka) 
- drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas (otroška in druga javna 

igrišča, zabaviščni parki, javni vrtovi, parki, zelenice in druge urejene zelene površine) 
- druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev (sanitarne stavbe v počitniških kampih) 
- bencinski servis, parkirišča 

• dopustne dejavnosti: 
- šport in rekreacija, dejavnost kampa, storitvene dejavnosti, gostinstvo in turizem 
- usmeritve za oblikovanje: za bencinski servis in stavbo kampa se izvede nasutje, ki bo 

ščitilo tudi naselje Šmarjeta pred 100-letnimi poplavami. Ostale ureditve se uredijo na 
obstoječem terenu in so prilagojene poplavnemu režimu območja, tako da se ne 
zmanjšuje retenzijskih površin. V čim večji meri se ohranja naravna konfiguracija terena in 
obstoječe zasaditve ob Savinji 

Omilitveni ukrep: 

• gradbene odpadke in odvečni izkopni material se v času gradnje začasno deponira na zato 
urejenem odlagališču izven natura območja 

• odpadne vode iz novozgrajenih objektov se odvajajo v kanalizacijski sistem 

• prepreči se kakršnokoli onesnaženje voda s posegi in dejavnostmi 

• travnikov se ne gnoji z mineralnimi gnojili, omeji naj se uporaba pesticidov 

• za ureditev zelenih površin se uporablja le avtohtono rastlinje, vnos tujerodnih vrst je prepovedan, 
pri zasaditvi naj se upošteva naravni izgled 

• v strugo in avtohtono obrežno rastje naj se ne posega 

• pri ureditvah na obrežjih Savinje se ohranja avtohtona vegetacija, invazivne vrste (predvsem 
Ambrosia artemisiifolia, Impatiens glandulifera, Solidago canadensis in Fallopia japonica) naj se 
odstranijo 

• večje odprte površine se zatravi z mešanico avtohtonih vrst oz. ozeleni z avtohtono vegetacijo 

• zagotoviti odmik od brežin vodotokov skladno z Zakonom o vodah, objekte priključiti na 
kanalizacijsko omrežje in v času gradnje preprečiti kakršno koli onesnaževanje vodotokov, v 
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morfologijo brežin in obrežno vegetacijo se ne posega, pri ureditvi območij je potrebno zagotoviti, da 
ne bo prihajalo do erozije brežin 

 RIU-5 PIP PC, VC, ZD, CU, 
K1 

• upoštevati tudi pogoj v 110. členu tega odloka 
Omilitveni ukrep: 

• zagotoviti odmik od brežin vodotokov skladno z Zakonom o vodah, načrtovane ureditve in umestitve 
objektov ne smejo posegati v obvodni pas in obvodno drevnino, ohrani se obstoječa morfologija 
brežin vodotokov 

• hrupne dejavnosti izven zaprtih prostorov  se omilijo skladno z zakonodajo,  manipulacijske površine 
je potrebno umestiti na način, da se zmanjša hrupna obremenitev najbolj izpostavljenih 
stanovanjskih objektov 

 RIU-6 PIP ZK,  PC • dopušča se širitev pokopališča do regionalne ceste z ureditvijo širšega zelenega pasu proti območju 
stanovanj 

 RIU-7 PIP SS, CU, PC, K1 • do izdelave OPPN so na območju dovoljeni posegi skladno s 126. členom odlokaUsmeritve za 
Usmeritve za izdelavo OPPN: 

• dopustni novi objekti: 
- enostanovanjski objekti – severozahodni del območja 
- večstanovanjski objekti – jugovzhodni del območja 
- garažne stavbe, in parkirne površine 
- gradbeni inženirski objekti: gradnja objektov in naprav za potrebe prometne 

komunikacijske, energetske in okoljske infrastrukture; otroška in druga javna igrišča ter 
igrišč za športe na prostem, večnamenska igrišča, trgi, zelenice in parkirišča 

- enostavni objekti: gradnje in postavitve objektov za lastne potrebe, pomožnih 
infrastrukturnih objektov, vadbenih objektov – le igrišče za šport in rekreacijo na prostem, 
kolesarska steza, sprehajalna pot, začasni objekti, namenjeni sezonski turistični ponudbi 
ali prireditvam, objekt za oglaševanje, spominskih obeležij in urbane opreme 

- nezahtevni objekti: gradnje in postavitve objektov za lastne potrebe, ograj (nižje od 1,6 
metra), škarp in podpornih zidov, če njihova višina ne presega 1,5 m, pomožnih 
infrastrukturnih objektov z izjemo baznih postaj, spominskih obeležij in objektov za 
telekomunikacijsko opremo 

• dopustne dejavnosti: 
- bivanje, poslovno storitvene dejavnosti, servisne dejavnosti v povezavi z bivanjem 
- usmeritve za oblikovanje: ureditev osrednje prometne povezave z obojestranskim zelenim 

pasom in ohranjanje vedute na kozolec za severozahodnem delu območja 

 RIU-8 PIP CU, PC, SS, ZD • obstoječa stanovanjska pozidava se prenavlja, dopustne so novogradnje 
 

 RIU-9 PIP CU, PC, SS, ZD • obstoječa stanovanjska pozidava se prenavlja, dopustne so novogradnje 

• omogoči se širitev vrtca 

• obvezna vzpostavitev zelenega pasu na vzhodnem delu enote, proti regionalni cesti 

• upoštevati tudi pogoj v 110. členu tega odloka 

 RIU-10 PIP ZD, VC, K1, K2 • možna je umestitev parkovnih površin, ob Savinji se ohranja zeleni pas z umestitvijo sprehajalne 
poti 

• upoštevati tudi pogoj v 110. členu tega odloka 
Omilitveni ukrep: 

• gradbene odpadke in odvečni izkopni material se v času gradnje začasno deponira na zato 
urejenem odlagališču izven natura območja 

• odpadne vode iz novozgrajenih objektov se odvajajo v kanalizacijski sistem. 

• prepreči se kakršnokoli onesnaženje voda s posegi in dejavnostmi 

• travnikov se ne gnoji z mineralnimi gnojili, omeji naj se uporaba pesticidov 

• za ureditev zelenih površin se uporablja le avtohtono rastlinje, vnos tujerodnih vrst je prepovedan, 
pri zasaditvi naj se upošteva naravni izgled 

• v strugo in avtohtono obrežno rastje naj se ne posega 

• pri ureditvah na obrežjih Savinje se ohranja avtohtona vegetacija, invazivne vrste (predvsem 
Ambrosia artemisiifolia, Impatiens glandulifera, Solidago canadensis in Fallopia japonica) naj se 
odstranijo 

• večje odprte površine se zatravi z mešanico avtohtonih vrst oz. ozeleni z avtohtono vegetacijo 

• zagotoviti odmik od brežin vodotokov skladno z Zakonom o vodah, načrtovane ureditve in umestitve 
objektov ne smejo posegati v obvodni pas in obvodno drevnino, ohrani se obstoječa morfologija 
brežin vodotokov 

 RIU-11 OPPNp SB • do izdelave OPPN so na območju dovoljeni posegi skladno s 126. členom odloka 
Usmeritve za izdelavo OPPN: 

• dopustni novi objekti: 
- stanovanjski objekti za posebne namene, dom starejših občanov 
- gradbeni inženirski objekti: gradnja objektov in naprav za potrebe prometne 

komunikacijske, energetske in okoljske infrastrukture, trgi, zelenice, parkirišča 
- enostavni objekti: gradnje in postavitve objektov za lastne potrebe, pomožnih 

infrastrukturnih objektov, kolesarska steza, sprehajalna pot, začasni objekti, spominskih 
obeležij in urbane opreme 

- nezahtevni objekti: gradnje in postavitve objektov za lastne potrebe , ograj, nižjih od 1,6 
metra, škarp in podpornih zidov, če njihova višina ne presega 1,5 m, pomožnih 
infrastrukturnih objektov z izjemo baznih postaj, spominskih obeležij in objektov za 
telekomunikacijsko opremo 

• dopustne dejavnosti: 
- bivanje za posebne namene, namestitev starejših občanov 
- usmeritve za oblikovanje: prilagoditev objektov razgibanosti in nagibu terena. Objekt naj 

bo razdrobljen na več manjših objektov ali primerno strukturiran z zamiki fasade. Obvezna 
je ohranitev vedute na Lurško cerkev, objekti ne smejo predstavljati nove dominante v 
prostoru, ki bi konkurirala s cerkvijo 
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 RIU-12 ZN CU • urejanje skladno z veljavnim IPA, Odlok o zazidalnem načrtu Rimske Toplice S4 (Uradni list SRS, 
št. 43/90, Uradni list RS št. 25/00, 60/02, 24/06, 99/07) 

 RIU-13 PIP CU, G, K2, PC, 
SS 

• prenova območja ob upoštevanju usmeritev za jedro naselja in elementov urbanističnega in 
arhitekturnega oblikovanja 

• dopustne so stanovanjske dejavnosti, bivanje, spremljajoče dejavnosti splošnega družbenega 
pomena, storitvene dejavnosti in trgovin, ki služijo tem območjem 

 RIU-14 ZN SS, CU, PC • urejanje skladno z veljavnim IPA, Odlok o zazidalnem načrtu za stanovanjsko izgradnjo v Rimskih 
Toplicah (Uradni list SRS, št. 5/71) 

Omilitveni ukrep: 

• razgaljene površine naj se zatravi z mešanico avtohtonih trav oziroma ozeleni z avtohtono 
vegetacijo (drevesa/ grmičevje) 

• travnikov se ne gnoji z mineralnimi gnojili, omeji naj se uporaba pesticidov 

• za morebitne zasaditve se uporablja le avtohtono rastlinje 

• na nepozidanih površinah se ohranjajo posamična drevesa (predvsem sadno drevje) in travnate 
površine 

• znotraj meje območja urejanja se po krčitvi gozda vzpostavi gozdni rob tako, da se 3 m pas 
izkrčenega zemljišča proti gozdu prepusti zaraščanju (tja se ne posega s ciljem vzpostavitve 
gozdnega roba 

 RIU-15 OPPNp CU, PC, K1 • do izdelave OPPN so na območju dovoljeni posegi skladno s 126. členom odloka 
Usmeritve za izdelavo OPPN: 

• dopustni novi objekti: 
- nestanovanjske stavbe: gostinske stavbe, hotelske in podobne gostinske stavbe, druge 

gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev, stavbe javne uprave, stavbe bank, pošt, 
zavarovalnic, druge upravne in pisarniške stavbe, trgovske stavbe, stavbe za druge 
storitvene dejavnosti, stavbe za kulturo in razvedrilo, muzeji in knjižnice, stavbe za 
izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo: razen stavbe za predšolsko vzgojo ter 
osnovnošolsko izobraževanje, jasli, vrtci, osnovne šole, stavbe za zdravstvo, športne 
dvorane, stavbe splošnega družbenega pomena, postaje, terminali, stavbe za izvajanje 
elektronskih komunikacij ter z njimi povezane stavbe: stavbe in terminali na železniških in 
avtobusnih postajah ter z njimi povezane stavbe, garaže, kolesarnice, druge 
nestanovanjske stavbe, ki niso uvrščene drugje (stavbe za nastanitev policistov, gasilcev) 

- gradbeni inženirski objekti: gradnja objektov in naprav za potrebe prometne 
komunikacijske, energetske in okoljske infrastrukture; otroška in druga javna igrišča ter 
igrišč za športe na prostem, večnamenska igrišča, trgi, zelenice, parkirišča 

- enostavni objekti: gradnje in postavitve objektov za lastne potrebe, pomožnih 
infrastrukturnih objektov, vadbenih objektov – le igrišče za šport in rekreacijo na prostem, 
kolesarska steza, sprehajalna pot, začasni objekti, namenjeni sezonski turistični ponudbi 
ali prireditvam, objekt za oglaševanje, spominskih obeležij in urbane opreme. 

- nezahtevni objekti: gradnje in postavitve objektov za lastne potrebe, ograj (nižje od 1,6 
metra), škarp in podpornih zidov, če njihova višina ne presega 1,5 m, pomožnih 
infrastrukturnih objektov z izjemo baznih postaj, spominskih obeležij in objektov za 
telekomunikacijsko opremo 

- dopustne dejavnosti: centralne dejavnosti 

• usmeritve za oblikovanje: 
- oblikovanje osrednje aleje ter večjega trga pred gasilskim domom 
- obvezna je vzpostavitev zelenega pasu na severu enote proti regionalni cesti v protihrupni 

funkciji. Ob aleji se umestijo večji objekti in manjši proti regionalne cesti z upoštevanjem 
usmeritev v PIP centralne dejavnosti 

Omilitveni ukrep: 

• gradbene odpadke in odvečni izkopni material se v času gradnje začasno deponira na zato 
urejenem odlagališču izven natura območja 

• odpadne vode iz novozgrajenih objektov se odvajajo v kanalizacijski sistem 

• prepreči se kakršnokoli onesnaženje voda s posegi in dejavnostmi 

• razgaljene površine se zatravi z mešanico avtohtonih trav oziroma ozeleni z avtohtono vegetacijo 
(drevesa/ grmičevje) 

• travnikov se ne gnoji z mineralnimi gnojili, omeji naj se uporaba pesticidov 

• za ureditev zelenih površin se uporablja le avtohtono rastlinje, vnos tujerodnih vrst je prepovedan, 
pri zasaditvi naj se upošteva naravni izgled 

• v strugo in avtohtono obrežno rastje naj se ne posega 

• zagotoviti odmik od brežin vodotokov skladno z Zakonom o vodah, objekte priključiti na 
kanalizacijsko omrežje in v času gradnje preprečiti  kakršno koli onesnaževanje vodotokov, v 
morfologijo brežin in obrežno vegetacijo se ne posega, pri ureditvi območij je potrebno zagotoviti, da 
ne bo prihajalo do erozije brežin 

 RIU-16 PIP SS, K2 • ni podrobnejših PIP 

 RIU-17 PIP PC, CU • ni podrobnejših PIP 

 RIU-18 OPPNp BT, CD, PC, ZP • do izdelave OPPN so na območju dovoljeni posegi skladno s 126. členom odloka 
Usmeritve za izdelavo OPPN: 

- nestanovanjske stavbe: gostinske stavbe, hotelske in podobne gostinske stavbe, druge 
gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev, trgovske stavbe, stavbe za druge storitvene 
dejavnosti, stavbe splošnega družbenega pomena, postaje, terminali, stavbe za izvajanje 
elektronskih komunikacij ter z njimi povezane stavbe: stavbe in terminali na železniških in 
avtobusnih postajah ter z njimi povezane stavbe, garaže, bencinski servis, kolesarnice 

- gradbeni inženirski objekti: gradnja objektov in naprav za potrebe prometne 
komunikacijske, energetske in okoljske infrastrukture; otroška in druga javna igrišča ter 
igrišč za športe na prostem, večnamenska igrišča, trgi, zelenice, parkirišča 

- enostavni objekti: gradnje in postavitve objektov za lastne potrebe, pomožnih 
infrastrukturnih objektov, vadbenih objektov – le igrišče za šport in rekreacijo na prostem, 
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kolesarska steza, sprehajalna pot, začasni objekti, namenjeni sezonski turistični ponudbi 
ali prireditvam, objekt za oglaševanje, spominskih obeležij in urbane opreme 

- nezahtevni objekti: gradnje in postavitve objektov za lastne potrebe, ograj (nižje od 1,6 
metra), škarp in podpornih zidov, če njihova višina ne presega 1,5 m, pomožnih 
infrastrukturnih objektov z izjemo baznih postaj, spominskih obeležij in objektov za 
telekomunikacijsko opremo 

- dopustne dejavnosti: turizem, trgovina, storitve 
- usmeritve za oblikovanje: ureditev prometne povezave, preoblikovanje območja TUŠ 

trgovine, možnost umestitev novega objekta z upoštevanjem vedute na objekt Rimskih 
Term, usmeritev v PIP centralne dejavnosti. Ureditev parka na območju ZP 

 RIU-19 PIP P, CU, VC, K1 • na območju EUP znotraj vseh opredeljenih namenskih rab se skladno z izbrano varianto predvidi 
deviacija regionalne ceste R3-680 Rimske Toplice – Jurklošter, predvidi se nov most preko Savinje 
in izvennivojsko prečkanje železniške proge Rimske Toplice-Zidani Most, ter deviacija cest. Za 
umestitev ceste (znotraj EUP RIU-19, RIU-20 in OP) se izdela OPPN. 

Omilitveni ukrep: 

• prestavitev regionalne ceste naj se v prostor umesti tako, da se brežine Savinje ter območja, ki so 
potencialno erozijsko ogrožena, ustrezno stabilizira in utrdi (gradnja podpornih zidov). Izvede naj se 
ustrezno odvodnjavanje padavinskih voda iz cestišča, pri čemer naj se prepreči površinska 
odvodnja. Ureditev odvodnjavanja padavinskih voda mora biti načrtovana tako, da bodo le-te 
speljane izven plazljivega in erozijskega območja 

• morebitne razgaljene površine na priobalnih zemljiščih, ki nastanejo kot posledica izvedbe 
prestavitve ceste, je potrebno takoj sanirati in z ustreznimi ukrepi stabilizirati (biotehnični ukrepi) 

• pri izvedbi prestavitve ceste je potrebno sprejeti vse potrebne ukrepe, da ne bo prihajalo do 
onesnaženja Savinje. Vsi posegi v bližino struge naj se izvajajo s kopne in ne vodne strani. V strugo 
Savinje naj se posega le po potrebi, ko ni drugih možnih tehničnih rešitev. Potrebno je preprečiti 
vsakršno odlaganje odpadkov v strugo. Lokacije začasnega odlaganja odpadkov naj se umesti stran 
od struge, da se prepreči morebitno onesnaženje 

• vse površine, ki se nahajajo v višjeležečih kotah od kote Q100 letne povratne dobe je potrebno 
urediti z gravitacijsko odvodnjo. Le-ta naj bo ločena od odvodnega sistema območja, ki se nahaja 
pod koto protipoplavnega varovalnega zidu in katerega odvodnjo je potrebno reševati z izvedbo 
meteorne kanalizacije in črpališča. Obratovanje črpališča se predvideva v trenutku, ko zaradi 
gladine visoke vode ne bo možno gravitacijsko odvajati padavinskih voda. Morebitne lovilce olj v 
cestnem telesu naj se redno čisti. Vsi odvodni kanali naj bodo opremljeni s povratno zaporo 

• pri načrtovanju je potrebno upoštevati omilitvene ukrepe, ki izhajajo iz vodnogospodarskih študij za 
območje Rimskih Toplic, ki so: 

o odstranitev obstoječega mostu 
o nadvišanje obstoječih cest 
o izgradnja nasipov 
o izgradnja visokovodnih zidov 
o izvedba dovozne rampe 
o ureditev odvajanja zalednih voda 

•  v primeru izgradnje novega mostu gorvodno od obstoječega mostu čez Savinjo, je z namenom 
zmanjšanja poplavne ogroženosti območja obravnave s HHŠ (Hidrosvet d.o.o., št. proj. 108/17, 
januar 2017), potrebno obstoječi most preko Savinje odstraniti, saj s svojo konstrukcijo povzroča 
zajezbe in slabo hidravlično stanje vodotoka 

• kot končna rešitev tehnične izvedbe mostu naj se upošteva hidravlično najustreznejša varianta 

• vsi objekti, ki se nahajajo v neposredni bližini novo načrtovanega mostu, morajo biti poplavno varni 
tako, da se v okviru novega mostu načrtuje takšne protipoplavne ukrepe, ki bodo zmanjšali 
poplavno ogroženost teh objektov. Svetli profil mostu mora zagotavljati prevajanje nivo poplavnih 
voda Q100. Vsi elementi mostu morajo biti utrjeni in v prostor umeščeni tako, da bodo odporni na 
erozijsko delovanje Savinje 

• novi most preko Savinje naj se načrtuje in izvede tako, da izvedba ne bo imela negativnega vpliva 
na vodni režim in stanje voda. Pri temeljenju podpor premostitvene konstrukcije je potrebno 
upoštevati erozijsko delovanje vodotoka in stebre ustrezno utrditi. Pri tem naj se v okolici stebra 
ohrani naravno strugo (brez dodatnega utrjevanja, v kolikor to ni potrebno) 

• pri poseganju v brežine pri gradnji mostu preko Savinje je potrebno brežine vodotoka po končanih 
delih zatraviti in zasaditi z avtohtono grmovno in drevesno vegetacijo. Zavarovanje brežin v območju 
premostitve mora biti v čim večji možni meri načrtovano z uporabo naravnih materialov, kot so 
kamen, les in vegetativna zavarovanja. Na delih zavarovanj, ki se vgrajujejo na betonsko podlago, 
mora biti načrtovana izvedba s poglobljenimi fugami, oziroma tako, da beton ne bo viden 

• pred začetkom načrtovanja novega mostu s priključnimi cestami, je potrebno preveriti in oceniti 
število prisotnih vrst in velikost njihove populacije v širši okolici posega 

• preveriti in določiti je potrebno selitvene poti dvoživk 

• z rezultatov raziskave mora izhajati jasna ugotovitev in odločitev ali je potrebno v načrte 
rekonstrukcije in gradnje vključiti trajne varovalne ukrepe za dvoživke (izgradnja usmerjevalnih ograj 
in ustreznih podhodov) 

• za sanacijo ogolelih površin med gradnjo se izbere izključno lokalno avtohtone rastlinske vrste 

• zemljina, ki bo na območje pripeljana za potrebe humuziranja od drugod naj bo pripeljana iz 
območij, kjer ni vidnih pojavov tujerodnih invazivnih rastlinskih vrst  

• med gradnjo in še 3 leta po njej je treba zagotoviti izvajanje spremljanja stanja pojavljanja invazivnih 
tujerodnih rastlinskih vrst. Spremljanje stanja naj se izvaja na vseh površinah v katere se je 
posegalo, in sicer trikrat letno (maj, julij in september). V primeru pojava invazivnih tujerodnih 
rastlinskih vrst naj se te, na vrsti primeren način, odstrani 

• vsa dela, ki bodo vezana na posege v brežine in vodotok naj se izvedejo izven drstitvenega 
obdobja. Dela se ne smejo izvajati med 15. aprilom in 15. julijem 

• vsa dela naj se v največji možni meri izvajajo iz kopne in ne iz vodne strani 

• gradbene odpadke in odvečni izkopni material se v času gradnje začasno deponira na zato 
urejenem odlagališču izven Natura 2000 območja 



    

 24 

• prepreči se kakršnokoli onesnaženje voda z betonskimi odplakami, gorivi, olji ali podobnim 

• za gradnjo nasipov, brežin in ostala nasutja se ne uporablja okoljsko oporečnega odpadnega 
gradbenega materiala, ki bi lahko degradiral ali poškodoval naravno vrednoto (beton, azbest, asfalt 
itd.) 

• razgaljene površine naj se čim hitreje zatravi z mešanico avtohtonih trav oziroma ozeleni z 
avtohtono vegetacijo (drevesa/ grmičevje: vrba, jelša, hrast, jesen, topol, dren, leska itd.). Zasaditve 
se izvajajo sproti oz. takoj po končanih gradbenih delih, da se prepreči razvoj invazivnih tujerodnih 
vrst 

• pri ureditvah na obrežjih Savinje naj se ohranja avtohtona vegetacija. Obrežno zarast je treba v čim 
večjem delu ohraniti in z dosajevanjem zagotoviti njeno zveznost. v primeru pojavljanja invazivnih 
tujerodnih vrst na bregovih Savinje (predvsem Ambrosia artemisiifolia, Impatiens glandulifera, 
Solidago canadensis in Fallopia japonica) naj se le-te odstrani po navodilih pristojne službe za 
varstvo narave 

• vse začasne ureditve med gradnjo (npr. manipulativne površine, začasne poti, odlagališča 
materiala), se po končanih delih odstranijo, zemljišče se sanira 

• dodatne utrditve brežin se izvedejo sonaravno z razgibano brežino (posnemanje naravne strukture 
brežin), z omejeno uporabo kamna in puščanjem vmesnih žepov in dodatno zasaditvijo z drevnino. 
Na zunanjih, vidnih delih utrditev naj ne bo betona. Klasična regulacija s poravnanimi brežinami 
(kamen v betonu) 

• obloga dna struge Savinje s kamnom v betonu (tlak) v območju mostu naj se ne izvaja 

• vse ureditve, ki posegajo v strugo reke Savinje, morajo biti načrtovane v sodelovanju z Zavodom za 
ribištvo republike Slovenije in pristojno organizacijo za varstvo narave 

• nov most in preureditev lokalnih prometnic v bližini železniške postaje je potrebno načrtovati tako, 
da se bo ohranil prostorski kontekst stavbe v širšem prostoru ter vedute nanjo. Vse načrtovane 
ureditve morajo zagotavljati, da se ohranja odprt prostor stavbe z vsemi historičnimi elementi, 
niveleta površin ob stavbi ter oblikovanost pripadajočih historičnih objektov  

• v kolikor je možno naj bo ograja novega mostu lesena 

• za površine ob rekonstruirani regionalni cesti in novi lokalni cesti naj se izdela načrt krajinske 
ureditve, ki naj predvidi zasaditev avtohtone vrste okoliške krajine. V delu rekonstruirane regionalne 
ceste na desnem bregu Savinje predlagamo zasaditev s posamičnimi drevesi historičnega značaja, 
kot sta na primer laški topol in divji kostanj 

• ob objektu Železniška postaja Rimske Toplice naj se ne načrtuje tipske cestne ograje. Na območju 
med novim križiščem in Železniško postajo naj se ponovno vzpostavi zelene površine s 
posameznimi avtohtonimi visokodebelnimi sadnimi drevesi (to naj predvidi krajinska ureditev) 

• kljub temu, da formalno podvoz še ni zavarovan kot tehniška dediščina, ga je potrebno varovati v 
celoti (gabariti, gradivo, konstrukcijska zasnova, členitev) 

 RIU-20 OPPNp BT, K2, PC, ZD, 
ZS 

• do izdelave OPPN so na območju dovoljeni posegi skladno s 126. členom odloka 

• ohranja se pomen kulturne dediščine v prostoru, vsi posegi v vplivnem območju morajo biti 
podrejeni ohranjanju vloge dediščine v širšem prostor 

• na območju EUP znotraj vseh opredeljenih namenskih rab se skladno z izbrano varianto predvidi 
deviacija regionalne ceste R3-680 Rimske Toplice – Jurklošter, predvidi se nov most preko Savinje 
in izvennivojsko  prečkanje železniške proge Rimske Toplice-Zidani Most, ter deviacija cest. Za 
umestitev ceste (znotraj EUP RIU-19, RIU-20 in OP) se izdela OPPN ali drug ustrezen izvedbeni 
prostorski akt 

• upoštevati tudi pogoj v 110. členu tega odloka 
Usmeritve za izdelavo OPPN: 

- nestanovanjske stavbe: gostinske stavbe, hotelske in podobne gostinske stavbe, druge 
gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev, stavbe za zdravstvo, postaje, terminali, 
stavbe za izvajanje elektronskih komunikacij ter z njimi povezane stavbe: stavbe in 
terminali na železniških in avtobusnih postajah ter z njimi povezane stavbe, kolesarnice, 
bazeni, garažna hiša 

- gradbeni inženirski objekti: gradnja objektov in naprav za potrebe prometne 
komunikacijske, energetske in okoljske infrastrukture; bazeni, kopališča, otroška in druga 
javna igrišča ter igrišč za športe na prostem, večnamenska igrišča, mini golf, trgi, zelenice, 
parkirišča 

- enostavni objekti: gradnje in postavitve objektov za lastne potrebe, pomožnih 
infrastrukturnih objektov, vadbenih objektov – le igrišče za šport in rekreacijo na prostem, 
kolesarska steza, sprehajalna pot, začasni objekti, namenjeni sezonski turistični ponudbi 
ali prireditvam, objekt za oglaševanje, spominskih obeležij in urbane opreme 

- nezahtevni objekti: gradnje in postavitve objektov za lastne potrebe, ograj (nižje od 1,6 
metra), škarp in podpornih zidov, če njihova višina ne presega 1,5 m, pomožnih 
infrastrukturnih objektov z izjemo baznih postaj, spominskih obeležij in objektov za 
telekomunikacijsko opremo 

- dopustne dejavnosti: turizem, rekreacija, zdravstvo, storitve 
- usmeritve za oblikovanje: ureditev prometne infrastrukture, krožišče na regionalni cesti ter 

umestitev avtobusne postaje. Umestitev novih objektov za potrebe turizma (hotel, bazeni z 
zagotovitvijo dovolj parkirnih površin (1PM/3 sobe). Velikost objektov max.: K + P + 1 + M. 
Oblikovanje objekta: objekt ne sme zakrivati panorame na naselje Rimske Toplice. Streha: 
dvokapnica, naklon min.: 35%. Obnovi se Vila Savinjski dvor z rešitvijo cestnega priključka 
iz obstoječega parkirišča ob regionalni cesti.  

- zelene površine se uredijo v skladu s PIP zelene površine 
Omilitveni ukrep: 

• gradbene odpadke in odvečni izkopni material se v času gradnje začasno deponira na zato 
urejenem odlagališču izven natura območja 

• odpadne vode iz novozgrajenih objektov se odvajajo v kanalizacijski sistem 

• prepreči se kakršnokoli onesnaženje voda s posegi in dejavnostmi 

• razgaljene površine se zatravi z mešanico avtohtonih trav oziroma ozeleni z avtohtono vegetacijo 
(drevesa/ grmičevje) 
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• travnikov se ne gnoji z mineralnimi gnojili, omeji naj se uporaba pesticidov 

• za ureditev zelenih površin se uporablja le avtohtono rastlinje, vnos tujerodnih vrst je prepovedan, 
pri zasaditvi naj se upošteva naravni izgled 

• v strugo in avtohtono obrežno rastje naj se ne posega 

• zagotoviti odmik od brežin vodotokov skladno z Zakonom o vodah, načrtovane ureditve in umestitve 
objektov ne smejo posegati v obvodni pas in obvodno drevnino, ohrani se obstoječa morfologija 
brežin vodotokov 

• na obrežnem pasu Savinje se s zasaditvijo avtohtonih vrst grmovnic in drevja ponovno vzpostavi 
vrstno in višinsko pester pas  obvodne vegetacije ter izvaja ukrepe za preprečitev razraščanja oz. 
širjenja tujerodnih  invazivnih rastlinskih vrst 

• za površine ob rekonstruirani regionalni cesti in novi lokalni cesti naj se izdela načrt krajinske 
ureditve, ki naj predvidi zasaditev avtohtone vrste okoliške krajine. V delu rekonstruirane regionalne 
ceste na desnem bregu Savinje predlagamo zasaditev s posamičnimi drevesi historičnega značaja, 
kot sta na primer laški topol in divji kostanj 

• za umestitev novega mostu in rekonstrukcijo regionalne ceste veljajo omilitveni ukrepi kot so 
navedeni pod RIU- 19 

 RIU-21 LN BT, G, K2, PC, ZP • urejanje skladno z veljavnim IPA, Odlok  o lokacijskem načrtu za zdraviliško turistični kompleks 
Rimske Toplice (Uradni list RS št. 122/06) 

• z obstoječim gozdom se gospodari skladno z zakonodajo, ki ureja področje gozdarstva oziroma 
skladno z IPA 

Omilitveni ukrep: 

• pred načrtovanjem posegov v zemeljske plasti je potrebna izvedba arheoloških raziskav, za vse 
posege v zemeljske plasti je potrebno izvajati arheološko dokumentiranje ob gradnji in upoštevati 
ostala določila odloka 

Sedraž     

 SE-1  OPPNp CU, PC, SK, ZD, 
ZK 

• do izdelave OPPN so na območju dovoljeni posegi skladno s 126. členom odloka 
Usmeritve za izdelavo OPPN: 

• del naselja se varuje kot naselbinska dediščina, za vse posege v prostor je potrebno pridobiti 
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine 

• ohrani se prepoznavna lega v prostoru oz. krajini (ohranjanje vedut, varovanje robov naselja) 

• ohranja se značilna gručasta zasnova s strukturo in organizacijo stavb  

• predvidi se prenova naselja z upoštevanjem obstoječih gabaritov objektov, naklonov strešin, kritine 
in oblikovanja fasad 

• poudarek naj bo na krepitvi in sanaciji jedra naselja, kjer je potrebno pridobiti kulturnovarstvene 
pogoje in soglasje 

• na območju je možna gradnja, kot zapolnitev obstoječe strukture naselja, z manjšimi širitvami 
(zaokrožitve zaselka in sanacija razpršene gradnje), novogradnje naj se prilagodijo tradicionalni 
strukturi 

• ohranja se gručasta zasnova kmečko stanovanjske pozidave in pozidave okoli osrednjega območja 
centralnih dejavnosti 

• novogradnje in prenove naj v čim večji meri upoštevajo značilnosti avtohtonega stavbarstva z 
namenom varovanja in vzpostavljanja kakovostnih ambientov pokrajine in ohranjanja avtohtonih 
oblik poselitve 

• potrebno varovati vizuro na naselje z vzhodne vstopne strani, širitev proti zahodu naselja 
predvideva gradnjo enodružinskih stanovanjskih hiš 

Omilitveni ukrep: 

• umestitev predlaganih površin v naselbinski dediščini ob usklajeni arhitekturi objektov. Za ustrezno 
upoštevanje varstvenih režimov naselbinske dediščine je pomembno, da so novi objekti oblikovno 
skladni z obstoječimi stavbami, da ne izstopajo iz stavbnega tkiva in da je višina objektov 
prilagojena obstoječim vertikalnim gabaritom naselja. Pri tem se ohranja gručasta zasnova naselij 

•  novogradnje in prenove morajo upoštevati značilnosti avtohtonega stavbarstva z namenom 
varovanja in vzpostavljanja kakovostnih ambientov pokrajine in ohranjanja avtohtonih oblik poselitve 

 SE-2  OPPNp SK, PC • do izdelave OPPN so na območju dovoljeni posegi skladno s 126. členom odloka 
Usmeritve za izdelavo OPPN: 

• naselje se varuje kot naselbinska dediščina, za vse posege v prostor je potrebno pridobiti 
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine 

• ohrani se prepoznavna lega v prostoru oz. krajini (ohranjanje vedut, varovanje robov naselja) 

• ohranja se značilna gručasta zasnova s strukturo in organizacijo stavb, predvidi se zgostitev 
obstoječe strukture naselja s kmečko stanovanjskimi objekti ter sanacijo obstoječih kmečko 
stanovanjskih objektov in robov naselja 

• predvidi se prenova naselja z upoštevanjem obstoječih gabaritov objektov, naklonov strešin, kritine 
in oblikovanja fasad 

Omilitveni ukrep: 

• umestitev predlaganih površin v naselbinski dediščini ob usklajeni arhitekturi objektov. Za ustrezno 
upoštevanje varstvenih režimov naselbinske dediščine je pomembno, da so novi objekti oblikovno 
skladni z obstoječimi stavbami, da ne izstopajo iz stavbnega tkiva in da je višina objektov 
prilagojena obstoječim vertikalnim gabaritom naselja. Pri tem se ohranja gručasta zasnova naselij 

•  novogradnje in prenove morajo upoštevati značilnosti avtohtonega stavbarstva z namenom 
varovanja in vzpostavljanja kakovostnih ambientov pokrajine in ohranjanja avtohtonih oblik poselitve 

Selo nad 
Laškim 

    

 SL-1 PIP SK • ohrani se prepoznavna lega v prostoru oz. krajini (ohranjanje vedut, varovanje robov naselja) 

• ohranja se značilna gručasta zasnova s strukturo in organizacijo stavb, predvidi se zgostitev 
obstoječe strukture kmečko stanovanjske pozidave z zapolnjevanjem, zaokroževanjem in prenovo 
ter z manjšimi širitvami (sanacija razpršene gradnje, ki se vključi v naselje)  

• predvidi se prenova naselja z upoštevanjem obstoječih gabaritov objektov, naklonov strešin, kritine 
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in oblikovanja fasad 

• novogradnje in prenove naj v čim večji meri upoštevajo značilnosti avtohtonega stavbarstva z 
namenom varovanja in vzpostavljanja kakovostnih ambientov pokrajine in ohranjanja avtohtonih 
oblik poselitve 

Omilitveni ukrep: 

• umestitev objektov mora upoštevati maksimalne predpisane višinske gabarite ter tipologijo gradnje, 
ki je značilna za to območje z namenom varovanja in vzpostavljanja kakovostnih ambientov 
pokrajine in ohranjanja avtohtonih oblik poselitve 

• upošteva vertikalne gabarite naselja, tako da nove stavbe ne izstopajo iz silhuete naselja. Oblika, 
naklon in kritina streh ter smeri slemen novih objektov se naj prilagaja splošni podobi naselja. 
Potrebno je ohranjati kvalitetne poglede na cerkve 

• umestitev predlaganih površin v naselbinski dediščini ob usklajeni arhitekturi objektov. Za ustrezno 
upoštevanje varstvenih režimov naselbinske dediščine je pomembno, da so novi objekti oblikovno 
skladni z obstoječimi stavbami, da ne izstopajo iz stavbnega tkiva in da je višina objektov 
prilagojena obstoječim vertikalnim gabaritom naselja. Pri tem se ohranja gručasta zasnova naselij 

•  novogradnje in prenove morajo upoštevati značilnosti avtohtonega stavbarstva z namenom 
varovanja in vzpostavljanja kakovostnih ambientov pokrajine in ohranjanja avtohtonih oblik poselitve 

Senožete     

 SO-1 OPPNp SK • do izdelave OPPN so na območju dovoljeni posegi skladno s 126. členom odloka 

• predvidi se sanacija razpršene gradnje z zgostitvijo obstoječe strukture skladno z namensko rabo 
prostora ter zaokrožitev, širitev zaselka v skupno enoto urejanja prostora 

Sevce     

 SV-1  PIP SK, K1 • predvidi se sanacija razpršene gradnje z zgostitvijo obstoječe strukture skladno z namensko rabo 
prostora ter širitvijo naselja  

Omilitveni ukrep: 

• gradbene odpadke in odvečni izkopni material se v času gradnje začasno deponira na zato 
urejenem odlagališču izven natura območja 

• odpadne vode iz novozgrajenih objektov se odvajajo v kanalizacijski sistem 

• prepreči se kakršnokoli onesnaženje voda s posegi in dejavnostmi 

• razgaljene površine se zatravi z mešanico avtohtonih trav oziroma ozeleni z avtohtono vegetacijo 
(drevesa/ grmičevje) 

• travnikov se ne gnoji z mineralnimi gnojili, omeji naj se uporaba pesticidov 

• za ureditev zelenih površin se uporablja le avtohtono rastlinje, vnos tujerodnih vrst je prepovedan, 
pri zasaditvi naj se upošteva naravni izgled 

•  v strugo in avtohtono obrežno rastje naj se ne posega 

 SV-2  UN IG • urejanje skladno z veljavnim IPA,  Odlok o ureditvenem načrtu za industrijski obrat predelave in 
trženja mesa s transportom – parkirnimi površinami za tovornjake v Sevcah (Uradni list RS št. 
18/03) 

• upoštevati tudi pogoj v 110. členu tega odloka 

 SV-4 PIP SK • predvidi se zgostitev obstoječe strukture kmečko stanovanjske pozidave z zapolnjevanjem, 
zaokroževanjem in prenovo  

• novogradnje in prenove naj v čim večji meri upoštevajo značilnosti avtohtonega stavbarstva z 
namenom varovanja in vzpostavljanja kakovostnih ambientov pokrajine in ohranjanja avtohtonih 
oblik poselitve 

Omilitveni ukrep: 

• upoštevati pogoje iz vodnega soglasja, ne sme se zmanjšati obstoječa poplavna varnost širšega 
območja in obstoječih objektov, pred pričetkom gradnje oziroma ureditve območja dvigniti koto 
terena nad poplavno varno koto 

• pri umeščanju objektov v prostor se izvzame razlivne površine, okolica objektov urejena na način, 
da ne vpliva na spremembe vodnih tokov 

 SV-5  OPPNp IG, K1 • do izdelave OPPN so na območju dovoljeni posegi skladno s 126. členom odloka 

• upoštevati tudi pogoj v 110. členu tega odloka 
Omilitveni ukrep: 

• gradbene odpadke in odvečni izkopni material se v času gradnje začasno deponira na zato 
urejenem odlagališču izven natura območja 

• odpadne vode iz novozgrajenih objektov se odvajajo v kanalizacijski sistem. 

• prepreči se kakršnokoli onesnaženje voda S posegi in dejavnostmi 

• razgaljene površine se zatravi z mešanico avtohtonih trav oziroma ozeleni z avtohtono vegetacijo 
(drevesa/ grmičevje) 

• travnikov se ne gnoji z mineralnimi gnojili, omeji naj se uporaba pesticidov 

• za ureditev zelenih površin se uporablja le avtohtono rastlinje, vnos tujerodnih vrst je prepovedan, 
pri zasaditvi naj se upošteva naravni izgled 

• v strugo in avtohtono obrežno rastje naj se ne posega 

• zagotoviti odmik od brežin vodotokov skladno z Zakonom o vodah, objekte priključiti na 
kanalizacijsko omrežje in v času gradnje preprečiti kakršno koli onesnaževanje vodotokov, v 
morfologijo brežin in obrežno vegetacijo se ne posega, pri ureditvi območij je potrebno zagotoviti, da 
ne bo prihajalo do erozije brežin 

Slivno     

 SI-1 PIP SK • naselje se varuje kot naselbinska dediščina, za vse posege v prostor je potrebno pridobiti 
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine 

• ohrani se prepoznavna lega v prostoru oz. krajini (ohranjanje vedut, varovanje robov naselja) 

• ohranja se značilna gručasta zasnova s strukturo in organizacijo stavb, predvidi se zgostitev 
obstoječe strukture kmečko stanovanjske pozidave z zapolnjevanjem, zaokroževanjem in prenovo 
ter z manjšimi širitvami (sanacija razpršene gradnje, ki se vključi v naselje)  

• predvidi se prenova naselja z upoštevanjem obstoječih gabaritov objektov, naklonov strešin, kritine 
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in oblikovanja fasad 

• novogradnje in prenove naj v čim večji meri upoštevajo značilnosti avtohtonega stavbarstva z 
namenom varovanja in vzpostavljanja kakovostnih ambientov pokrajine in ohranjanja avtohtonih 
oblik poselitve 

Omilitveni ukrep: 

• umestitev objektov mora upoštevati maksimalne predpisane višinske gabarite ter tipologijo gradnje, 
ki je značilna za to območje z namenom varovanja in vzpostavljanja kakovostnih ambientov 
pokrajine in ohranjanja avtohtonih oblik poselitve 

• upošteva vertikalne gabarite naselja, tako da nove stavbe ne izstopajo iz silhuete naselja. Oblika, 
naklon in kritina streh ter smeri slemen novih objektov naj se prilagaja splošni podobi naselja. 
Potrebno je ohranjati kvalitetne poglede na cerkve 

Spodnja 
Rečica 

    

 SR-1 PIP SK • predvidi se zgostitev obstoječe strukture kmečko stanovanjske pozidave z zapolnjevanjem, 
zaokroževanjem in prenovo ter z manjšimi širitvami (sanacija razpršene gradnje, ki se vključi v 
naselje) ter širitvami naselja proti jugu 

• ohranja se gručasta zasnova naselja 

• novogradnje in prenove naj v čim večji meri upoštevajo značilnosti avtohtonega stavbarstva z 
namenom varovanja in vzpostavljanja kakovostnih ambientov pokrajine in ohranjanja avtohtonih 
oblik poselitve 

 SR-2 PIP SS • predvidi se zgostitev obstoječe strukture kmečko stanovanjske pozidave z zapolnjevanjem, 
zaokroževanjem in prenovo ter manjša širitev naselja proti jugu za potrebe stanovanjske gradnje 

• ohranja se podolžna  zasnova naselja 

• novogradnje in prenove naj v čim večji meri upoštevajo značilnosti avtohtonega stavbarstva z 
namenom varovanja in vzpostavljanja kakovostnih ambientov pokrajine in ohranjanja avtohtonih 
oblik poselitve 

 SR-3  PIP SS • ni podrobnejših PIP 

 SR-4  OPPNp SK • do izdelave OPPN so na območju dovoljeni posegi skladno s 126. členom odloka  

• novogradnje in prenove naj v čim večji meri upoštevajo značilnosti avtohtonega stavbarstva z 
namenom varovanja in vzpostavljanja kakovostnih ambientov pokrajine in ohranjanja avtohtonih 
oblik poselitve 

 SR-5 PIP SK • ni podrobnejših PIP 

Stopce     

 ST-1 PIP SK • predvidi se zgostitev obstoječe strukture kmečko stanovanjske pozidave z zapolnjevanjem, 
zaokroževanjem in prenovo ter z manjšimi širitvami (sanacija razpršene gradnje, ki se vključi v 
naselje)  

• ohranja se gručasta zasnova naselja  

• novogradnje in prenove naj v čim večji meri upoštevajo značilnosti avtohtonega stavbarstva z 
namenom varovanja in vzpostavljanja kakovostnih ambientov pokrajine in ohranjanja avtohtonih 
oblik poselitve 

Strensko     

 SN-1 PIP SK • predvidi se zgostitev obstoječe strukture kmečko stanovanjske pozidave z zapolnjevanjem, 
zaokroževanjem in prenovo ter z manjšimi širitvami (sanacija razpršene gradnje, ki se vključi v 
naselje)  

• ohranja se obcestna zasnova naselja  

• novogradnje in prenove naj v čim večji meri upoštevajo značilnosti avtohtonega stavbarstva z 
namenom varovanja in vzpostavljanja kakovostnih ambientov pokrajine in ohranjanja avtohtonih 
oblik poselitve 

 SN-2  LN O • urejanje skladno z veljavnim IPA, Odlok o lokacijskem načrtu za čistilno napravo Laško (Uradni list 
RS št. 116/02) 

 SN-3  OPPNp O • do izdelave OPPN na območju niso dovoljeni posegi 

• predvidi se širitev območja v južnem delu skladno z obstoječo namensko rabo 

• enostavni volumni enotnih barv, materialov z ravnimi strehami oziroma v minimalnem naklonu 
usklajeno z arhitekturo objektov in celotnim konceptom območja 

• objekti, ki so namenjeni za izvajanje dejavnosti gospodarskih služb s področja oskrbe z vodo, 
čiščenja odpadnih voda ter ravnanja z odpadki 

Omilitveni ukrep: 

• zagotoviti odmik od brežin vodotokov skladno z Zakonom o vodah, objekte priključiti na 
kanalizacijsko omrežje in v času gradnje preprečiti kakršno koli onesnaževanje vodotokov, v 
morfologijo brežin in obrežno vegetacijo se ne posega, pri ureditvi območij je potrebno zagotoviti, da 
ne bo prihajalo do erozije brežin 

• prepreči se odtekanje padavinske vode z območja zbirnega centra v Savinjo 

Strmca     

 SM-1 PIP SS, K1 • predvidi se zgostitev obstoječe strukture stanovanjske pozidave z zapolnjevanjem, zaokroževanjem 
in prenovo ter z manjšimi širitvami (sanacija razpršene gradnje, ki se vključi v naselje) ter manjšimi 
širitvami naselja 

• novogradnje in prenove naj v čim večji meri upoštevajo značilnosti avtohtonega stavbarstva z 
namenom varovanja in vzpostavljanja kakovostnih ambientov pokrajine in ohranjanja avtohtonih 
oblik poselitve 

 SM-2 OPPNp SS, BT • do izdelave OPPN so na območju dovoljeni posegi skladno s 126. členom odloka 

• oblikovanje objektov mora ohranjati oz. nadgrajevati oblikovno identiteto območja. 

• upoštevati tudi pogoj v 110. členu tega odloka 
Omilitveni ukrep: 

• upoštevati pogoje iz vodnega soglasja, ne sme se zmanjšati obstoječa poplavna varnost širšega 
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območja in obstoječih objektov, pred pričetkom gradnje oziroma ureditve območja dvigniti koto 
terena nad poplavno varno koto 

• pri umeščanju objektov v prostor se izvzame razlivne površine, okolica objektov urejena na način da 
ne vpliva na spremembe vodnih tokov 

• gradbene odpadke in odvečni izkopni material se v času gradnje začasno deponira na zato 
urejenem odlagališču izven natura območja 

• odpadne vode iz novozgrajenih objektov se odvajajo v kanalizacijski sistem 

• prepreči se kakršnokoli onesnaženje voda s posegi in dejavnostmi 

• razgaljene površine se zatravi z mešanico avtohtonih trav oziroma ozeleni z avtohtono vegetacijo 
(drevesa/ grmičevje) 

• travnikov se ne gnoji z mineralnimi gnojili, omeji naj se uporaba pesticidov 

• za ureditev zelenih površin se uporablja le avtohtono rastlinje, vnos tujerodnih vrst je prepovedan, 
pri zasaditvi naj se upošteva naravni izgled 

•  v strugo in avtohtono obrežno rastje naj se ne posega 

 SM-3 PIP SK • do izdelave OPPN so na območju dovoljeni posegi skladno s 126. členom odloka 

• predvidi se zgostitev obstoječe strukture zaselka 

 SM-4 PIP SK • ni podrobnejših PIP 

 SM-5  PIP SK • ni podrobnejših PIP 

 SM-6 PIP SK • ni podrobnejših PIP 

Suhadol     

 SU-1 PIP SK, P • predvidi se zgostitev obstoječe strukture kmečko stanovanjske pozidave z zapolnjevanjem, 
zaokroževanjem in prenovo 

• ohranja se obcestna in strnjena zasnova zaselka 

• novogradnje in prenove naj v čim večji meri upoštevajo značilnosti avtohtonega stavbarstva z 
namenom varovanja in vzpostavljanja kakovostnih ambientov pokrajine in ohranjanja avtohtonih 
oblik poselitve 

Šentrupert     

 ŠE-1  OPPNp CD, IG, PC, SS, 
ZK 

• do izdelave OPPN so na območju dovoljeni posegi skladno s 126. členom odloka, na območju 
namenske rabe IG se dopusti gradnja objekta in ureditve za potrebe dejavnosti brez izdelave 
OPPN. 

• del območja EUP leži znotraj vplivnega območja kulturnega spomenika Šentrupert- cerkev sv. 
Ruperta - za vse posege v prostor je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje 
pristojne enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine 

• ohranja se pomen kulturne dediščine v prostoru, vsi posegi v vplivnem območju morajo biti 
podrejeni ohranjanju vloge dediščine v širšem prostoru, pri novogradnjah se upoštevajo višinski 
gabariti varovanih objektov 

• ohrani se prepoznavna lega v prostoru oz. krajini (ohranjanje vedut, varovanje robov naselja) 

• ohranja se značilna gručasta zasnova s strukturo in organizacijo stavb, predvidi se zgostitev 
obstoječe strukture naselja z enodružinskimi stanovanjskimi objekti ter sanacijo obstoječih 
stanovanjskih objektov 

• predvidi se prenova naselja z upoštevanjem obstoječih gabaritov objektov, naklonov strešin, kritine 
in oblikovanja fasad 

• severni del naselja se nameni objektom za obrtne, skladiščne, trgovske, poslovne in proizvodne 
dejavnosti, ki je vizualno in z zelenim tamponom ločen od preostalega naselja 

• strnjeni vzorec naselja, vzpostavitev gruče, prilagojene konfiguraciji terena 

• novogradnje in prenove naj v čim večji meri upoštevajo značilnosti avtohtonega stavbarstva z 
namenom varovanja in vzpostavljanja kakovostnih ambientov pokrajine in ohranjanja avtohtonih 
oblik poselitve 

Omilitveni ukrep: 

• umestitev objektov mora upoštevati maksimalne predpisane višinske gabarite ter tipologijo gradnje, 
ki je značilna za to območje z namenom varovanja in vzpostavljanja kakovostnih ambientov 
pokrajine in ohranjanja avtohtonih oblik poselitve  

• upošteva vertikalne gabarite naselja, tako da nove stavbe ne izstopajo iz silhuete naselja. Oblika, 
naklon in kritina streh ter smeri slemen novih objektov se naj prilagaja splošni podobi naselja. 
Potrebno je ohranjati kvalitetne poglede na cerkve 

 ŠE-2 PIP SK • predvidi se zgostitev obstoječe strukture kmečko stanovanjske pozidave z zapolnjevanjem, 
zaokroževanjem in prenovo ter z manjšimi širitvami (sanacija razpršene gradnje, ki se vključi v 
naselje)  

• ohranja se gručasta zasnova zaselka 

• novogradnje in prenove naj v čim večji meri upoštevajo značilnosti avtohtonega stavbarstva z 
namenom varovanja in vzpostavljanja kakovostnih ambientov pokrajine in ohranjanja avtohtonih 
oblik poselitve 

 ŠE-3 PIP SK • predvidi se zgostitev obstoječe strukture kmečko stanovanjske pozidave z zapolnjevanjem, 
zaokroževanjem in prenovo ter z manjšimi širitvami (sanacija razpršene gradnje, ki se vključi v 
naselje)  

• novogradnje in prenove naj v čim večji meri upoštevajo značilnosti avtohtonega stavbarstva z 
namenom varovanja in vzpostavljanja kakovostnih ambientov pokrajine in ohranjanja avtohtonih 
oblik poselitve 

 ŠE-4  PIP SK • predvidi se zgostitev obstoječe strukture kmečko stanovanjske pozidave z zapolnjevanjem, 
zaokroževanjem in prenovo ter z manjšimi širitvami (sanacija razpršene gradnje, ki se vključi v 
naselje)  

• novogradnje in prenove naj v čim večji meri upoštevajo značilnosti avtohtonega stavbarstva z 
namenom varovanja in vzpostavljanja kakovostnih ambientov pokrajine in ohranjanja avtohtonih 
oblik poselitve 
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 ŠE-5  PIP SK • predvidi se zgostitev obstoječe strukture kmečko stanovanjske pozidave z zapolnjevanjem, 
zaokroževanjem in prenovo ter z manjšimi širitvami (sanacija razpršene gradnje, ki se vključi v 
naselje)  

• novogradnje in prenove naj v čim večji meri upoštevajo značilnosti avtohtonega stavbarstva z 
namenom varovanja in vzpostavljanja kakovostnih ambientov pokrajine in ohranjanja avtohtonih 
oblik poselitve 

 ŠE-6  PIP SK • predvidi se zgostitev obstoječe strukture kmečko stanovanjske pozidave z zapolnjevanjem, 
zaokroževanjem in prenovo ter z manjšimi širitvami (sanacija razpršene gradnje, ki se vključi v 
naselje)  

• novogradnje in prenove naj v čim večji meri upoštevajo značilnosti avtohtonega stavbarstva z 
namenom varovanja in vzpostavljanja kakovostnih ambientov pokrajine in ohranjanja avtohtonih 
oblik poselitve 

 ŠE-7  PIP SK • predvidi se zgostitev obstoječe strukture kmečko stanovanjske pozidave z zapolnjevanjem, 
zaokroževanjem in prenovo ter z manjšimi širitvami (sanacija razpršene gradnje, ki se vključi v 
naselje)  

• novogradnje in prenove naj v čim večji meri upoštevajo značilnosti avtohtonega stavbarstva z 
namenom varovanja in vzpostavljanja kakovostnih ambientov pokrajine in ohranjanja avtohtonih 
oblik poselitve 

Širje     

 ŠI-1 PIP SS • območje EUP leži znotraj vplivnega območja kulturnega spomenika Širje- cerkev Brezmadežnega 
spočetja Device Marije 

• ohranja se pomen kulturne dediščine v prostoru, vsi posegi v vplivnem območju morajo biti 
podrejeni ohranjanju vloge dediščine v širšem prostoru  

• novogradnje znotraj vplivnega območja na opredeljenih zelenih površinah niso dopustne, možna je 
le prenova obstoječega stavbnega fonda 

• za vse posege je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote Zavoda za 
varstvo kulturne dediščine 

• predvidi se zgostitev obstoječe strukture kmečko stanovanjske pozidave z zapolnjevanjem, 
zaokroževanjem in prenovo ter z manjšo širitvijo proti jugu 

• novogradnje in prenove naj v čim večji meri upoštevajo značilnosti avtohtonega stavbarstva z 
namenom varovanja in vzpostavljanja kakovostnih ambientov pokrajine in ohranjanja avtohtonih 
oblik poselitve 

 ŠI-2 PIP ZK • območje EUP leži znotraj vplivnega območja kulturnega spomenika Širje- cerkev Brezmadežnega 
spočetja Device Marije 

• ohranja se pomen kulturne dediščine v prostoru, vsi posegi v vplivnem območju morajo biti 
podrejeni ohranjanju vloge dediščine v širšem prostoru  

• novogradnje znotraj vplivnega območja na opredeljenih zelenih površinah niso dopustne, možna je 
le prenova obstoječega stavbnega fonda 

• za vse posege je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote Zavoda za 
varstvo kulturne dediščine 

Škofce     

 ŠK-1 PIP SK • predvidi se zgostitev obstoječe strukture kmečko stanovanjske pozidave z zapolnjevanjem, 
zaokroževanjem in prenovo ter z manjšimi širitvami (sanacija razpršene gradnje, ki se vključi v 
naselje)  

• ohranja se gručasta zasnova zaselka 

• novogradnje in prenove naj v čim večji meri upoštevajo značilnosti avtohtonega stavbarstva z 
namenom varovanja in vzpostavljanja kakovostnih ambientov pokrajine in ohranjanja avtohtonih 
oblik poselitve 

Šmihel      

 ŠM-1 PIP CD, SK • območje EUP leži znotraj vplivnega območja kulturnega spomenika Šmihel nad Laškim- cerkev sv. 
Mihaela  

• ohranja se pomen kulturne dediščine v prostoru, vsi posegi v vplivnem območju morajo biti 
podrejeni ohranjanju vloge dediščine v širšem prostoru  

• novogradnje znotraj vplivnega območja na opredeljenih zelenih površinah niso dopustne, možna je 
le prenova obstoječega stavbnega fonda 

• za vse posege je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote Zavoda za 
varstvo kulturne dediščine 

• predvidi se zgostitev obstoječe strukture kmečko stanovanjske pozidave z zapolnjevanjem, 
zaokroževanjem in prenovo  

• ohranja se gručasta zasnova zaselka okoli cerkve 

• novogradnje in prenove naj v čim večji meri upoštevajo značilnosti avtohtonega stavbarstva z 
namenom varovanja in vzpostavljanja kakovostnih ambientov pokrajine in ohranjanja avtohtonih 
oblik poselitve 

Šmohor     

 ŠO-1 OPPNp BT, G, K2, K1 • do izdelave OPPN so na območju dovoljeni posegi skladno s 126. členom odloka 

• pri izdelavi OPPN se upošteva izdelano Strokovno podlago za planinski dom na Šmohorju, izdelal 
RC Planiranje d.o.o, št. proj. 430-14/06, marec 2007 

• načrtuje se turistično rekreacijsko območje planinskega doma na Šmohorju. Predvidi se razširitev 
planinskega doma in gradnja apartmajskih hiš, izgradnja in ureditev območja za šport in rekreacijo 
na prostem 

• oblikovanje objektov v skladu z namensko rabo – površine za turizem – prenova obstoječih 
objektov, novogradnja  

• znotraj območja za rekreacijo in šport se predvidi izgradnja športnih igrišč, teras, pešpoti, ograj ter 
pripadajoče urbane opreme 

• predvidi se izgradnja pripadajoče prometne infrastrukture - parkirišča 
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• z obstoječim gozdom se gospodari skladno z zakonodajo, ki ureja področje gozdarstva oziroma 
skladno z IPA 

Omilitveni ukrep: 

• v območju, ki je enako tlorisu obsega krošnje dreves se ne izvajajo izkopi in gradbena dela, v to 
območje se ne posega z gradbeno mehanizacijo ter ne deponira materiala  

• na rastišče se ne postavlja objektov ali naprav. V primeru, da drugih prostorskih možnosti ni, se 
manjše objekte, kot so odri, kioski, spominska obeležja, vodnjaki, svetilke, klopi in podobno, 
postavlja v primerni oddaljenosti na način, da se ekološke razmere na rastišču ne spremenijo ter da 
je njena vidna podoba čim manj spremenjena 

• vej, debel, drevesne skorje in korenin se ne lomi, seka, obsekava ali drugače poškoduje, razen če 
gre za sanacijske ukrepe na drevesu 

• na deblo, korenine in veje dreves se ne obeša, pritrjuje ali postavlja tujih teles, kot so plakati, 
obvestila, svetilke, nosilci žičnih vodov, table, omarice, antene in podobno 

 ŠO-2  OPPNp BT, G, K2, K1 • do izdelave OPPN so na območju dovoljeni posegi skladno s 126. členom odloka 

• pri izdelavi OPPN se upošteva izdelano Strokovno podlago za turistično-rekreacijski kompleks 
Šmohor, izdelal IUP d.o.o, št. proj. 020/05, januar-marec 2005 

• z obstoječim gozdom se gospodari skladno z zakonodajo, ki ureja področje gozdarstva oziroma 
skladno z IPA 

Omilitveni ukrep: 

• gradbene odpadke in odvečni izkopni material se v času gradnje začasno deponira na zato 
urejenem odlagališču izven natura območja 

• odpadne vode iz novozgrajenih objektov naj se očisti na mali čistilni napravi 

• prepreči se kakršnokoli onesnaženje voda s posegi in dejavnostmi 

• razgaljene površine naj se zatravi z mešanico avtohtonih trav oziroma ozeleni z avtohtono 
vegetacijo (drevesa/ grmičevje) 

• travnikov se ne gnoji z mineralnimi gnojili, omeji naj se uporaba pesticidov 

• za ureditev zelenih površin se uporablja le avtohtono rastlinje, vnos tujerodnih vrst je prepovedan, 
pri zasaditvi se upošteva naravni izgled 

• v gozdni rob naj se ne posega 

 ŠO-3  OPPNp SP • do izdelave OPPN na območju niso dovoljeni posegi 

• predvidi se zgostitev obstoječe strukture počitniških hiš z zapolnjevanjem, zaokroževanjem in 
prenovo  

• novogradnje in prenove naj v čim večji meri upoštevajo značilnosti avtohtonega stavbarstva z 
namenom varovanja in vzpostavljanja kakovostnih ambientov pokrajine in ohranjanja avtohtonih 
oblik poselitve 

 ŠO-4 PIP SK, CU • območje EUP leži znotraj vplivnega območja kulturnega spomenika Šmohor- cerkev sv. Mohorja  

• ohranja se pomen kulturne dediščine v prostoru, vsi posegi v vplivnem območju morajo biti 
podrejeni ohranjanju vloge dediščine v širšem prostoru  

• za vse posege je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote Zavoda za 
varstvo kulturne dediščine 

• ohranja se gručasta zasnova okoli cerkve 

 ŠO-5  OPPNp SK • do izdelave OPPN so na območju dovoljeni posegi skladno s 126. členom odloka 

• predvidi se sanacija razpršene gradnje z zgostitvijo obstoječe strukture 

Tevče     

 TE-1  OPPNp PC, SK, VC • do izdelave OPPN so na območju  dovoljeni posegi skladno s 126. členom odloka 

• ohranja se obcestna pozidava, ki sledi poteku potoka  

• možne so manjše širitve, ažuriranje ter zapolnitve znotraj naselja 
Omilitveni ukrep: 

• upoštevati pogoje iz vodnega soglasja, ne sme se zmanjšati obstoječa poplavna varnost širšega 
območja in obstoječih objektov, pred pričetkom gradnje oziroma ureditve območja dvigniti koto 
terena nad poplavno varno koto 

• pri umeščanju objektov v prostor se izvzame razlivne površine, okolica objektov urejena na način da 
ne vpliva na spremembe vodnih tokov 

• zagotoviti odmik od brežin vodotokov skladno z Zakonom o vodah, objekte priključiti na 
kanalizacijsko omrežje in v času gradnje preprečiti kakršno koli onesnaževanje vodotokov, v 
morfologijo brežin in obrežno vegetacijo se ne posega, pri ureditvi območij je potrebno zagotoviti, da 
ne bo prihajalo do erozije brežin 

 TE-2 PIP SK • predvidi se zgostitev obstoječe strukture kmečko stanovanjske pozidave z zapolnjevanjem, 
zaokroževanjem in prenovo 

• ohranja se gručasta zasnova naselja 

• novogradnje in prenove naj v čim večji meri upoštevajo značilnosti avtohtonega stavbarstva z 
namenom varovanja in vzpostavljanja kakovostnih ambientov pokrajine in ohranjanja avtohtonih 
oblik poselitve 

 TE-3  PIP SK • do izdelave OPPN so na območju dovoljeni posegi skladno s 126. členom odloka 

• predvidi se zgostitev obstoječe strukture kmečko stanovanjske pozidave z zapolnjevanjem, 
zaokroževanjem in prenovo 

• ohranja se strnjena zasnova naselja 

• novogradnje in prenove naj v čim večji meri upoštevajo značilnosti avtohtonega stavbarstva z 
namenom varovanja in vzpostavljanja kakovostnih ambientov pokrajine in ohranjanja avtohtonih 
oblik poselitve 

 TE-4  OPPNp SK, PC • do izdelave OPPN so na območju dovoljeni posegi skladno s 126. členom odloka 

• predvidi se zgostitev obstoječe strukture kmečko stanovanjske pozidave z zapolnjevanjem, 
zaokroževanjem in prenovo 

• novogradnje in prenove naj v čim večji meri upoštevajo značilnosti avtohtonega stavbarstva z 
namenom varovanja in vzpostavljanja kakovostnih ambientov pokrajine in ohranjanja avtohtonih 
oblik poselitve 
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 TE-5  PIP SK • novogradnje in prenove naj v čim večji meri upoštevajo značilnosti avtohtonega stavbarstva z 
namenom varovanja in vzpostavljanja kakovostnih ambientov pokrajine in ohranjanja avtohtonih 
oblik poselitve 

Tovsto     

 TO-1 PIP SK • predvidi se zgostitev obstoječe strukture kmečko stanovanjske pozidave z zapolnjevanjem, 
zaokroževanjem in prenovo 

• novogradnje in prenove naj v čim večji meri upoštevajo značilnosti avtohtonega stavbarstva z 
namenom varovanja in vzpostavljanja kakovostnih ambientov pokrajine in ohranjanja avtohtonih 
oblik poselitve 

 TO-2  PIP SK • do izdelave OPPN so na območju dovoljeni posegi skladno s 126. členom odloka 

• predvidi se zgostitev obstoječe strukture kmečko stanovanjske pozidave z zapolnjevanjem, 
zaokroževanjem  in prenovo 

• novogradnje in prenove naj v čim večji meri upoštevajo značilnosti avtohtonega stavbarstva z 
namenom varovanja in vzpostavljanja kakovostnih ambientov pokrajine in ohranjanja avtohtonih 
oblik poselitve 

Trnov Hrib     

 TH-1  UN  K2, G, A • urejanje skladno z veljavnim IPA, Odlok o ureditvenem načrtu za območje sanacije rudnika Laško – 
kmetijskih in gozdnih zemljišč (Uradni list RS št. 1/93) 

• za območje Rudnika rjavega premoga Laško je izdana odločba Ministrstva za gospodarske 
dejavnosti št. 313-12/97E-JV z dne 14.01.1998 za trajno prenehanje izkoriščanja rudnika, 
raziskovalni in pridobivalni prostor rudnika Laško se izbriše iz evidence katastra raziskovalnih in 
pridobivalnih prostorov. Obravnavano območje – poškodovane nadzemne površine so pretežno že 
sanirane in se bodo urejevale na podlagi veljavnega ureditvenega načrta za sanacijo tega območja  

Trnovo     

 TR-1 

 

PIP SK • prostostoječa gradnja manjše gostote, s parcelacijo, po možnosti terasasto, ki je prilagojena 
konfiguraciji terena, oblikovanje objektov v razmerjih tradicionalne arhitekture, zbirna cesta v sredini 
območja v smeri sever – jug 

 TR-2 PIP SK • ni podrobnejših PIP 

 TR-3  PIP SS • predvidi se zgostitev obstoječe strukture kmečko stanovanjske pozidave z zapolnjevanjem, 
zaokroževanjem in prenovo 

• novogradnje in prenove naj v čim večji meri upoštevajo značilnosti avtohtonega stavbarstva z 
namenom varovanja in vzpostavljanja kakovostnih ambientov pokrajine in ohranjanja avtohtonih 
oblik poselitve 

 TR-4  PIP SK • predvidi se zgostitev obstoječe strukture kmečko stanovanjske pozidave z zapolnjevanjem, 
zaokroževanjem  in prenovo 

• novogradnje in prenove naj v čim večji meri upoštevajo značilnosti avtohtonega stavbarstva z 
namenom varovanja in vzpostavljanja kakovostnih ambientov pokrajine in ohranjanja avtohtonih 
oblik poselitve 

• gradnja objektov za bivanje in opravljanje dejavnosti znotraj varovalnega pasu 2x110 kV daljnovoda 
ni dopustna 

Trobni Dol     

 TD-1 PIP SK • predvidi se zgostitev obstoječe strukture kmečko stanovanjske pozidave z zapolnjevanjem, 
zaokroževanjem in prenovo ter z manjšimi širitvami (sanacija razpršene gradnje, ki se vključi v 
naselje)  

• novogradnje in prenove naj v čim večji meri upoštevajo značilnosti avtohtonega stavbarstva z 
namenom varovanja in vzpostavljanja kakovostnih ambientov pokrajine in ohranjanja avtohtonih 
oblik poselitve 

Omilitveni ukrep: 

• varstvo območij naselbinske dediščine mora biti integrirano v varstvo kulturne krajine, pri čemer se 
naj ohranjajo prostorska razmerja in preprečuje opuščanje rabe ter neustrezne posege v prostor. 
Prepreči se nenadzorovano širjenje poselitve v odprti prostor 

 TD-2  OPPNp SK, ZS • do izdelave OPPN so na območju dovoljeni posegi skladno s 126. členom odloka 

• oblikovanje objektov v skladu z namensko rabo; območje zelenih površin se nameni rekreacijskim, 
razvedrilnim in športnim dejavnostim 

• z obstoječim gozdom se gospodari skladno z zakonodajo, ki ureja področje gozdarstva oziroma 
skladno z IPA 

 TD-3  PIP SK • ni podrobnejših PIP  

 TD-4 OPPNp  SS • do izdelave OPPN so na območju dovoljeni posegi skladno s 126. členom odloka 

• predvidi se zgostitev obstoječe strukture kmečko stanovanjske pozidave z zapolnjevanjem, 
zaokroževanjem in prenovo ter z manjšimi širitvami (sanacija razpršene gradnje, ki se vključi v 
naselje)  

• novogradnje in prenove naj v čim večji meri upoštevajo značilnosti avtohtonega stavbarstva z 
namenom varovanja in vzpostavljanja kakovostnih ambientov pokrajine in ohranjanja avtohtonih 
oblik poselitve 

Trojno     

 TJ-1 PIP SK, K1 • predvidi se zgostitev obstoječe strukture kmečko stanovanjske pozidave z zapolnjevanjem, 
zaokroževanjem in prenovo ter z manjšimi širitvami (sanacija razpršene gradnje, ki se vključi v 
naselje)  

• ohranja se gručasta zasnova naselja  

• novogradnje in prenove naj v čim večji meri upoštevajo značilnosti avtohtonega stavbarstva z 
namenom varovanja in vzpostavljanja kakovostnih ambientov pokrajine in ohranjanja avtohtonih 
oblik poselitve 

Udmat     
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 UD-1 PIP SS • predvidi se zgostitev obstoječe strukture stanovanjske pozidave z zapolnjevanjem, zaokroževanjem 
in prenovo ter z manjšimi širitvami (sanacija razpršene gradnje, ki se vključi v naselje) in širitvami 
naselja proti jugu in severu 

• ohranja se gručasta zasnova naselja  

• novogradnje in prenove naj v čim večji meri upoštevajo značilnosti avtohtonega stavbarstva z 
namenom varovanja in vzpostavljanja kakovostnih ambientov pokrajine in ohranjanja avtohtonih 
oblik poselitve 

Omilitveni ukrep: 

• gradbene odpadke in odvečni izkopni material se v času gradnje začasno deponira na zato 
urejenem odlagališču izven natura območja 

• odpadne vode iz novozgrajenih objektov se odvajajo v kanalizacijski sistem. 

• prepreči se kakršnokoli onesnaženje voda s posegi in dejavnostmi 

• razgaljene površine  se zatravi z mešanico avtohtonih trav oziroma ozeleni z avtohtono vegetacijo 
(drevesa/ grmičevje) 

• travnikov se ne gnoji z mineralnimi gnojili, omeji naj se uporaba pesticidov 

• za ureditev zelenih površin se uporablja le avtohtono rastlinje, vnos tujerodnih vrst je prepovedan, 
pri zasaditvi naj se upošteva naravni izgled 

•  v strugo in avtohtono obrežno rastje naj se ne posega 

• zagotoviti odmik od brežin vodotokov skladno z Zakonom o vodah,  objekte priključiti na 
kanalizacijsko omrežje in v času gradnje preprečiti  kakršno koli onesnaževanje vodotokov, v 
morfologijo brežin in obrežno vegetacijo se ne posega, pri ureditvi območij je potrebno zagotoviti, da 
ne bo prihajalo do erozije brežin 

Velike Gorelce     

 VE-1 PIP SK • predvidi se zgostitev obstoječe strukture kmečko stanovanjske pozidave z zapolnjevanjem, 
zaokroževanjem in prenovo  

• ohranja se gručasta zasnova naselja  

• novogradnje in prenove naj v čim večji meri upoštevajo značilnosti avtohtonega stavbarstva z 
namenom varovanja in vzpostavljanja kakovostnih ambientov pokrajine in ohranjanja avtohtonih 
oblik poselitve 

Omilitveni ukrep: 

• umestitev predlaganih površin v naselbinski dediščini ob usklajeni arhitekturi objektov. Za ustrezno 
upoštevanje varstvenih režimov naselbinske dediščine je pomembno, da so novi objekti oblikovno 
skladni z obstoječimi stavbami, da ne izstopajo iz stavbnega tkiva in da je višina objektov 
prilagojena obstoječim vertikalnim gabaritom naselja. Pri tem se ohranja gručasta zasnova naselij 

•  novogradnje in prenove morajo upoštevati značilnosti avtohtonega stavbarstva z namenom 
varovanja in vzpostavljanja kakovostnih ambientov pokrajine in ohranjanja avtohtonih oblik poselitve 

Vel. Grahovše     

 VG-1 PIP SK • naselje se varuje kot naselbinska dediščina, za vse posege v prostor je potrebno pridobiti 
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine 

• ohrani se prepoznavna lega v prostoru oz. krajini (ohranjanje vedut, varovanje robov naselja) 

• ohranja se značilna gručasta zasnova s strukturo in organizacijo stavb, predvidi se zgostitev 
obstoječe strukture kmečko stanovanjske pozidave z zapolnjevanjem, zaokroževanjem in prenovo  

• predvidi se prenova naselja z upoštevanjem obstoječih gabaritov objektov, naklonov strešin, kritine 
in oblikovanja fasad 

• novogradnje in prenove naj v čim večji meri upoštevajo značilnosti avtohtonega stavbarstva z 
namenom varovanja in vzpostavljanja kakovostnih ambientov pokrajine in ohranjanja avtohtonih 
oblik poselitve 

 VG-2 PIP SK • del naselja se varuje kot naselbinska dediščina, za vse posege v prostor je potrebno pridobiti 
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine 

• ohrani se prepoznavna lega v prostoru oz. krajini (ohranjanje vedut, varovanje robov naselja) 

• ohranja se značilna gručasta zasnova s strukturo in organizacijo stavb, predvidi se zgostitev 
obstoječe strukture kmečko stanovanjske pozidave z zapolnjevanjem, zaokroževanjem in prenovo  

• predvidi se prenova naselja z upoštevanjem obstoječih gabaritov objektov, naklonov strešin, kritine 
in oblikovanja fasad 

• novogradnje in prenove naj v čim večji meri upoštevajo značilnosti avtohtonega stavbarstva z 
namenom varovanja in vzpostavljanja kakovostnih ambientov pokrajine in ohranjanja avtohtonih 
oblik poselitve 

Omilitveni ukrep: 

• umestitev predlaganih površin je možna, vendar ob usklajeni arhitekturi objektov. Za ustrezno 
upoštevanje varstvenih režimov naselbinske dediščine je pomembno, da so novi objekti oblikovno 
skladni z obstoječimi stavbami, da ne izstopajo iz stavbnega tkiva in da je višina objektov 
prilagojena obstoječim vertikalnim gabaritom naselja. Pri tem se ohranja gručasta zasnova naselij. 
Novogradnje in prenove morajo upoštevati značilnosti avtohtonega stavbarstva z namenom 
varovanja in vzpostavljanja kakovostnih ambientov pokrajine in ohranjanja avtohtonih oblik poselitve 

• varstvo območij naselbinske dediščine mora biti integrirano v varstvo kulturne krajine, pri čemer se 
naj ohranjajo prostorska razmerja in preprečuje opuščanje rabe ter neustrezne posege v prostor. 
Predvsem je potrebno preprečiti nenadzorovano širjenje poselitve v odprti prostor 

 VG-3 PIP SK • del naselja se varuje kot naselbinska dediščina, za vse posege v prostor je potrebno pridobiti 
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine 

• ohrani se prepoznavna lega v prostoru oz. krajini (ohranjanje vedut, varovanje robov naselja) 

• ohranja se značilna gručasta zasnova s strukturo in organizacijo stavb, predvidi se zgostitev 
obstoječe strukture kmečko stanovanjske pozidave z zapolnjevanjem, zaokroževanjem in prenovo 
prenovo ter z manjšimi širitvami (sanacija razpršene gradnje, ki se vključi v naselje)  

• predvidi se prenova naselja z upoštevanjem obstoječih gabaritov objektov, naklonov strešin, kritine 
in oblikovanja fasad 

• novogradnje in prenove naj v čim večji meri upoštevajo značilnosti avtohtonega stavbarstva z 
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namenom varovanja in vzpostavljanja kakovostnih ambientov pokrajine in ohranjanja avtohtonih 
oblik poselitve 

Omilitveni ukrep: 

• umestitev predlaganih površin je možna, vendar ob usklajeni arhitekturi objektov. Za ustrezno 
upoštevanje varstvenih režimov naselbinske dediščine je pomembno, da so novi objekti oblikovno 
skladni z obstoječimi stavbami, da ne izstopajo iz stavbnega tkiva in da je višina objektov 
prilagojena obstoječim vertikalnim gabaritom naselja. Pri tem se ohranja gručasta zasnova naselij. 
Novogradnje in prenove morajo upoštevati značilnosti avtohtonega stavbarstva z namenom 
varovanja in vzpostavljanja kakovostnih ambientov pokrajine in ohranjanja avtohtonih oblik poselitve 

• varstvo območij naselbinske dediščine mora biti integrirano v varstvo kulturne krajine, pri čemer se 
naj ohranjajo prostorska razmerja in preprečuje opuščanje rabe ter neustrezne posege v prostor. 
Predvsem je potrebno preprečiti nenadzorovano širjenje poselitve v odprti prostor 

Veliko Širje     

 VŠ-1 PIP SS • predvidi se zgostitev obstoječe strukture stanovanjske pozidave z zapolnjevanjem, zaokroževanjem 
in prenovo prenovo ter z manjšimi širitvami (sanacija razpršene gradnje, ki se vključi v naselje)  

Omilitveni ukrep: 

• razgaljene površine naj se zatravi z mešanico avtohtonih trav oziroma ozeleni z avtohtono 
vegetacijo (drevesa/ grmičevje) 

• travnikov se ne gnoji z mineralnimi gnojili, omeji naj se uporaba pesticidov 

• za morebitne zasaditve se uporablja le avtohtono rastlinje 

• na nepozidanih površinah se ohranjajo posamična drevesa (predvsem sadno drevje) in travnate 
površine 

 VŠ-2 PIP SK • predvidi se zgostitev obstoječe strukture kmečko stanovanjske pozidave z zapolnjevanjem, 
zaokroževanjem in prenovo prenovo ter z manjšimi širitvami (sanacija razpršene gradnje, ki se 
vključi v naselje)  

• novogradnje in prenove naj v čim večji meri upoštevajo značilnosti avtohtonega stavbarstva z 
namenom varovanja in vzpostavljanja kakovostnih ambientov pokrajine in ohranjanja avtohtonih 
oblik poselitve 

 VŠ-3 PIP SK • predvidi se zgostitev obstoječe strukture kmečko stanovanjske pozidave z zapolnjevanjem, 
zaokroževanjem in prenovo prenovo ter z manjšimi širitvami (sanacija razpršene gradnje, ki se 
vključi v naselje)  

• novogradnje in prenove naj v čim večji meri upoštevajo značilnosti avtohtonega stavbarstva z 
namenom varovanja in vzpostavljanja kakovostnih ambientov pokrajine in ohranjanja avtohtonih 
oblik poselitve 

 VŠ-4 PIP SK • predvidi se zgostitev obstoječe strukture kmečko stanovanjske pozidave z zapolnjevanjem, 
zaokroževanjem in prenovo prenovo  

• novogradnje in prenove naj v čim večji meri upoštevajo značilnosti avtohtonega stavbarstva z 
namenom varovanja in vzpostavljanja kakovostnih ambientov pokrajine in ohranjanja avtohtonih 
oblik poselitve 

Vodiško     

 VO-1  OPPNp SK • do izdelave OPPN so na območju dovoljeni posegi skladno s 126. členom odloka 

• predvidi se zgostitev obstoječe strukture stanovanjske pozidave z zapolnjevanjem, zaokroževanjem 
in prenovo prenovo ter z manjšimi širitvami (sanacija razpršene gradnje, ki se vključi v naselje)  

• novogradnje in prenove naj v čim večji meri upoštevajo značilnosti avtohtonega stavbarstva z 
namenom varovanja in vzpostavljanja kakovostnih ambientov pokrajine in ohranjanja avtohtonih 
oblik poselitve 

Vrh nad 
Laškim 

    

 VL-1  OPPNp SK, CD, ZK, K1 • do izdelave OPPN so na območju dovoljeni posegi skladno s 126. členom odloka 

• naselje se varuje kot naselbinska dediščina, za vse posege v prostor je potrebno pridobiti 
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine 

• ohrani se prepoznavna lega v prostoru oz. krajini (ohranjanje vedut, varovanje robov naselja) 

• ohranja se značilna gručasta zasnova s strukturo in organizacijo stavb, predvidi se zgostitev 
obstoječe strukture naselja z enodružinskimi stanovanjskimi in kmečko stanovanjskimi objekti ter 
sanacijo obstoječih stanovanjskih objektov 

• predvidi se prenova naselja z upoštevanjem obstoječih gabaritov objektov, naklonov strešin, kritine 
in oblikovanja fasad 

• strnjeni vzorec naselja, vzpostavitev gruče, prilagojene konfiguraciji terena 

• novogradnje in prenove naj v čim večji meri upoštevajo značilnosti avtohtonega stavbarstva z 
namenom varovanja in vzpostavljanja kakovostnih ambientov pokrajine in ohranjanja avtohtonih 
oblik poselitve 

• širitev proti jugu in zahodu naselja predvideva gradnjo enodružinskih stanovanjskih hiš 
Omilitveni ukrep: 

• umestitev predlaganih površin v naselbinski dediščini ob  usklajeni arhitekturi objektov. Za ustrezno 
upoštevanje varstvenih režimov naselbinske dediščine je pomembno, da so novi objekti oblikovno 
skladni z obstoječimi stavbami, da ne izstopajo iz stavbnega tkiva in da je višina objektov 
prilagojena obstoječim vertikalnim gabaritom naselja. Pri tem se ohranja gručasta zasnova naselij 

• novogradnje in prenove morajo upoštevati značilnosti avtohtonega stavbarstva z namenom 
varovanja in vzpostavljanja kakovostnih ambientov pokrajine in ohranjanja avtohtonih oblik poselitve 

• varstvo območij naselbinske dediščine mora biti integrirano v varstvo kulturne krajine, pri čemer se 
naj ohranjajo prostorska razmerja in preprečuje opuščanje rabe ter neustrezne posege v prostor. 
Prepreči se nenadzorovano širjenje poselitve v odprti prostor. 

 VL-2  PIP SK • do izdelave OPPN so na območju dovoljeni posegi skladno s 126. členom odloka 

• predvidi se sanacija razpršene gradnje z zgostitvijo obstoječe strukture  

 VL-3  PIP SK, K1 • do izdelave OPPN so na območju dovoljeni posegi skladno s 126. členom odloka 
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• predvidi se sanacija razpršene gradnje z zgostitvijo obstoječe strukture  

Zabrež     

 ZA-1 PIP SK • naselje se varuje kot naselbinska dediščina, za vse posege v prostor je potrebno pridobiti 
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine 

• ohrani se prepoznavna lega v prostoru oz. krajini (ohranjanje vedut, varovanje robov naselja) 

• ohranja se značilna  gručasta zasnova s strukturo in organizacijo stavb, predvidi se zgostitev 
obstoječe strukture kmečko stanovanjske pozidave z zapolnjevanjem, zaokroževanjem in prenovo 
ter z manjšimi širitvami (sanacija razpršene gradnje, ki se vključi v naselje)  

• predvidi se prenova naselja z upoštevanjem obstoječih gabaritov objektov, naklonov strešin, kritine 
in oblikovanja fasad 

• novogradnje in prenove naj v čim večji meri upoštevajo značilnosti avtohtonega stavbarstva z 
namenom varovanja in vzpostavljanja kakovostnih ambientov pokrajine in ohranjanja avtohtonih 
oblik poselitve 

Omilitveni ukrep: 

• umestitev predlaganih površin v naselbinski dediščini ob  usklajeni arhitekturi objektov. Za ustrezno 
upoštevanje varstvenih režimov naselbinske dediščine je pomembno, da so novi objekti oblikovno 
skladni z obstoječimi stavbami, da ne izstopajo iz stavbnega tkiva in da je višina objektov 
prilagojena obstoječim vertikalnim gabaritom naselja. Pri tem se ohranja gručasta zasnova naselij 

•  novogradnje in prenove morajo upoštevati značilnosti avtohtonega stavbarstva z namenom 
varovanja in vzpostavljanja kakovostnih ambientov pokrajine in ohranjanja avtohtonih oblik poselitve 

Zgornja 
Rečica 

    

 ZR-1 OPPNp CD, PC, SK, VC, 
ZD, ZK 

• do izdelave OPPN so na območju dovoljeni posegi skladno s 126. členom odloka 

• gradnja znotraj vplivnega območja cerkve ni dopustna, ker bi gradbeni posegi na načrtovanem 
območju negativno posegli v prostorsko integriteto ter na kvalitetne poglede na in iz območja cerkve 

• ohrani se prepoznavna lega v prostoru oz. krajini (ohranjanje vedut, varovanje robov naselja) 

• ohranja se značilna gručasta zasnova s strukturo in organizacijo stavb  

• predvidi se prenova naselja z upoštevanjem obstoječih gabaritov objektov, naklonov strešin, kritine 
in oblikovanja fasad 

• del območja EUP leži znotraj vplivnega območja kulturnega spomenika Zgornja Rečica- cerkev 
Blaženega Antona Martina Slomška 

• ohranja se pomen kulturne dediščine v prostoru, vsi posegi v vplivnem območju morajo biti 
podrejeni ohranjanju vloge dediščine v širšem prostoru , na parceli 209/3 k.o. Rečica se objekt 
umesti v skrajni severozahodni del parcele 

• za vse posege je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote Zavoda za 
varstvo kulturne dediščine 

• poudarek naj bo na krepitvi in sanaciji jedra naselja 

• na območju je možna gradnja kot zapolnitev obstoječe strukture naselja z manjšimi širitvami 
(zaokrožitve zaselka in sanacija razpršene gradnje), novogradnje naj se prilagodijo tradicionalni 
strukturi in delna širitev naselja 

• ohranja se gručasta zasnova kmečko stanovanjske pozidave in pozidave okoli osrednjega območja 
centralnih dejavnosti  

• možno sodobno oblikovanje objektov, upoštevajo naj se osnovne značilnosti avtohtonega 
stavbarstva, v območju jedra naselja naj novogradnje in prenove v čim večji meri upoštevajo 
značilnosti avtohtonega stavbarstva 

• južni del naselja se zaradi zahtevne konfiguracije terena povrne v prvotno, kmetijsko rabo 
Omilitveni ukrep: 

• upoštevati pogoje iz vodnega soglasja, ne sme se zmanjšati obstoječa poplavna varnost širšega 
območja in obstoječih objektov, pred pričetkom gradnje oziroma ureditve območja dvigniti koto 
terena nad poplavno varno koto 

• pri umeščanju objektov v prostor se izvzame razlivne površine, okolica objektov urejena na način da 
ne vpliva na spremembe vodnih tokov 

• zagotoviti odmik od brežin vodotokov skladno z Zakonom o vodah, objekte priključiti na 
kanalizacijsko omrežje in v času gradnje preprečiti kakršno koli onesnaževanje vodotokov, v 
morfologijo brežin in obrežno vegetacijo se ne posega, pri ureditvi območij je potrebno zagotoviti, da 
ne bo prihajalo do erozije brežin 

 ZR-3  PIP SK • prosto stoječa gradnja, oblikovanje objektov mora ohranjati oz. nadgrajevati oblikovno identiteto 
območja. 

 ZR-4  OPPNp SK • do izdelave OPPN so na območju dovoljeni posegi skladno s 126. členom odloka 

• prosto stoječa gradnja, oblikovanje objektov mora ohranjati oz. nadgrajevati oblikovno identiteto 
območja 

 ZR-5  PIP BT • ni podrobnejših PIP 

Zidani Most     

 ZM-1  OPPNp SS • do izdelave OPPN so na območju dovoljeni posegi skladno s 126. členom odloka 

• predvidi se zgostitev obstoječe strukture naselja z enodružinskimi stanovanjskimi objekti ter sanacijo 
obstoječih stanovanjskih objektov 

• strnjeni vzorec naselja prilagoditi konfiguraciji terena 

• novogradnje in prenove naj v čim večji meri upoštevajo značilnosti avtohtonega stavbarstva z 
namenom varovanja in vzpostavljanja kakovostnih ambientov pokrajine in ohranjanja avtohtonih 
oblik poselitve 

 ZM-2 PIP SS • del območja EUP leži znotraj vplivnega območja kulturnega spomenika Zidani Most- cerkev Srca 
Jezusovega 

• ohranja se pomen kulturne dediščine v prostoru, vsi posegi v vplivnem območju morajo biti 
podrejeni ohranjanju vloge dediščine v širšem prostoru  

• za vse posege je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote Zavoda za 
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varstvo kulturne dediščine 

 ZM-3  OPPNp SS • do izdelave OPPN so na območju dovoljeni posegi skladno s 126. členom odloka 

 ZM-4  OPPNp G, K2, LN • do izdelave OPPN so dovoljeni posegi v skladu s pridobljenim dovoljenjem za izkoriščanje rudnin v 
kamnolomu v Zidanem Mostu 

• zagotoviti postopno sanacijo območja na podlagi izdelanega OPPN (za območje pridobivalnega 
prostora) 

• sočasno z eksploatacijo je predvidena sprotna sanacija in rekultivacija etaž kamnoloma. Sanacija 
vključuje tehnično sanacijo-oblikovanje brežin etaž tako, da se čim bolj prilagajajo okoliškemu 
terenu in zagotavljajo stabilnost etaž in biološko sanacijo-zagotavljanje primernih rastiščnih razmer 
in zasaditev 

• EUP obsega pridobivalni prostor, kmetijska in gozdna zemljišča, ki predstavljajo raziskovalni prostor 
kamnoloma 

 ZM-5  OPPNp IG, P • do izdelave OPPN so na območju dovoljeni posegi skladno s 126. členom odloka 

• območje gospodarske cone se nameni obrtnim, skladiščnim, trgovskim, poslovnim, in proizvodnim 
dejavnostim 

 ZM-6 PIP CD, VC, P, IG • del naselja se varuje kot naselbinska dediščina, za vse posege v prostor je potrebno pridobiti 
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine 

• ohrani se prepoznavna lega v prostoru oz. krajini (ohranjanje vedut, varovanje robov naselja) 

• predvidi se prenova naselja z upoštevanjem obstoječih gabaritov objektov, naklonov strešin, kritine 
in oblikovanja fasad 

• ureditve v skladu z namensko rabo 

 ZM-7 PIP P • del naselja se varuje kot naselbinska dediščina, za vse posege v prostor je potrebno pridobiti 
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine 

• ohrani se prepoznavna lega v prostoru oz. krajini (ohranjanje vedut, varovanje robov naselja) 

• ohranja se značilna gručasta zasnova s strukturo in organizacijo stavb  

• predvidi se prenova naselja z upoštevanjem obstoječih gabaritov objektov, naklonov strešin, kritine 
in oblikovanja fasad 

• ureditve v skladu z namensko rabo 

 ZM-8 PIP K2, A • ni podrobnejših PIP 

Žigon     

 ŽI-1 PIP SK • ohrani se prepoznavna lega v prostoru oz. krajini (ohranjanje vedut, varovanje robov naselja) 

• ohranja se značilna gručasta zasnova s strukturo in organizacijo stavb, predvidi se zgostitev 
obstoječe strukture kmečko stanovanjske pozidave z zapolnjevanjem, zaokroževanjem in prenovo 
prenovo ter z manjšimi širitvami (sanacija razpršene gradnje, ki se vključi v naselje)  

• predvidi se prenova naselja z upoštevanjem obstoječih gabaritov objektov, naklonov strešin, kritine 
in oblikovanja fasad 

• novogradnje in prenove naj v čim večji meri upoštevajo značilnosti avtohtonega stavbarstva z 
namenom varovanja in vzpostavljanja kakovostnih ambientov pokrajine in ohranjanja avtohtonih 
oblik poselitve 

Omilitveni ukrep: 

• umestitev predlaganih površin v naselbinski dediščini ob usklajeni arhitekturi objektov. Za ustrezno 
upoštevanje varstvenih režimov naselbinske dediščine je pomembno, da so novi objekti oblikovno 
skladni z obstoječimi stavbami, da ne izstopajo iz stavbnega tkiva in da je višina objektov 
prilagojena obstoječim vertikalnim gabaritom naselja. Pri tem se ohranja gručasta zasnova naselij 

•  novogradnje in prenove morajo upoštevati značilnosti avtohtonega stavbarstva z namenom 
varovanja in vzpostavljanja kakovostnih ambientov pokrajine in ohranjanja avtohtonih oblik poselitve 

Odprti prostor 
Laško 

 

 

 OP 

OP1 

PIP A, K1, K2, G, PC 
VC, P, PŽ 

• ureditve skladno z namensko rabo, omejitve skladno s prikazom stanja prostora 

• za  deviacijo regionalne ceste R3-680 Rimske Toplice – Jurklošter veljajo določila kot za EUP RIU-
19 

Omilitveni ukrep: 
za umestitev novega mostu in rekonstrukcijo regionalne ceste veljajo omilitveni ukrepi kot so 
navedeni pod RIU- 19 

 OP2 

OP3 

PIP A, K1, K2, G, PC 
VC 

• ureditve skladno z namensko rabo, omejitve skladno s prikazom stanja prostora 

• gradnja znotraj vplivnega območja cerkve ni dopustna, ker bi gradbeni posegi na načrtovanem 
območju negativno posegli v prostorsko integriteto ter na kvalitetne poglede na in iz območja cerkve 

• preprečuje naj se zaraščanje kmetijskih površin 

• travniške sadovnjake in tudi posamezna stara drevesa ob domačijah naj se ohranja in z njimi 
ekstenzivno gospodari. Zaščitnih sredstev in mineralnih gnojil naj se ne uporablja, oz. naj se jih 
skuša nadomestiti z biotičnim varstvom in naravnimi organskimi gnojili. Propadla drevesa naj se 
nadomešča izključno s starimi oz. odpornimi sortami, priporočljivo pa bi bilo zasajanje novih 
visokodebelnih sadovnjakov 

• v agrarni krajini naj se ohranja skupine dreves. V njih naj se izvajajo le sanitarne sečnje. Pospešuje 
naj se avtohtona grmovna in drevesna vegetacija. Sadnja smreke in drugih rastišču neprimernih ali 
alohtonih vrst naj se ne izvaja 

•  ohranja naj se posamezna drevesa v urbani in agrarni krajini 

• ohranja in s primerno rabo naj se vzdržuje grmišča, ki galerijsko oblikujejo gozdne robove 

DRŽAVNI 
PROSTORSKI  

NAČRTI 

  

 

 

DPN 1, 

DPN 2 

DPN  

 

P 

 

• urejanje skladno z veljavnim IPA, Uredba o državnem prostorskem načrtu za cesto G2-108 
Hrastnik-Zidani Most-Radeče in deviacijo ceste G1-5 Rimske Toplice-Zidani Most-Radeče (Uradni 
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  list RS, št. 76/12) 
Omilitveni ukrep  za DPN 1: 

• umestitev predlaganih površin v naselbinski dediščini ob  usklajeni arhitekturi objektov. Za ustrezno 
upoštevanje varstvenih režimov naselbinske dediščine je pomembno, da so novi objekti oblikovno 
skladni z obstoječimi stavbami, da ne izstopajo iz stavbnega tkiva in da je višina objektov 
prilagojena obstoječim vertikalnim gabaritom naselja. Pri tem se ohranja gručasta zasnova naselij 

•  novogradnje in prenove morajo upoštevati značilnosti avtohtonega stavbarstva z namenom 
varovanja in vzpostavljanja kakovostnih ambientov pokrajine in ohranjanja avtohtonih oblik poselitve 

 


