
OPN Hrastnik, odlok, priloga 1: 
specifikacija enot urejanja prostora (EUP) (126. člen) 

 

1 
 

oznaka 
EUP 

   naziv 
tipa/podtipa GE 

v EUP 

posebna merila in pogoji / OPPN  

 o
zn

ak
a 

na
se

lja
 

 z
ap

or
ed

na
 š

te
vi

lk
a 

.  
 

oz
na

ka
 t

ip
a 

G
E 

  
   

   
   

   
  

   
   

  
.(

gr
ad

be
ne

  
en

ot
e)

 

pn
rp

 
 

Boben 

BO01 od A GE domačije v 
odprtem 
prostoru 

  

BO02 od A GE domačije v 
odprtem 
prostoru 

  

BO03 od A GE domačije v 
odprtem 
prostoru 

  

BO04 vo A, 
PC 

GE domačije v 
odprtem vaškem 
okolju 

Glavna stavba naj se oblikuje po merilih hiše na podeželju. Na delu 
območja, ki spada v razred majhne in preostale poplavne nevarnosti ter 
majhne erozijske nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in 
omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, 
ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in 
morja (Ur. l. RS, št. 89/08). Po izvedenih omilitvenih ukrepih območje 
spada v majhno in preostalo poplavno nevarnost. Za območje se 
upoštevajo merila ohranjanja narave v tč. (23) oz. (24) iz 44. člena 
odloka. 

BO06 vo A GE domačije v 
odprtem vaškem 
okolju 

  

BO07 vs SK, 
PC 

GE domačije v 
strnjenem 
vaškem okolju 

Glavna stavba naj se oblikuje po merilih hiše na podeželju. Na delu 
območja, ki spada v razred majhne, preostale in srednje poplavne 
nevarnosti ter majhne in srednje erozijske nevarnosti, veljajo omejitve po 
Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor 
na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih 
voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08).  Po izvedenih omilitvenih ukrepih 
območje spada v majhno, srednjo in preostalo poplavno nevarnost. Za 
območje se upoštevajo merila ohranjanja narave v tč. (23) oz. (24) iz 44. 
člena odloka. 

BO08 od A GE domačije v 
odprtem 
prostoru 

  

BO09 od A, 
PC 

GE domačije v 
odprtem 
prostoru 

Pomožna stavba GE je lahko vzpostavljena na nasprotni strani javne poti 
(regionalne ceste). 

BO10 vs SK, 
PC 

GE domačije v 
strnjenem 
vaškem okolju 

Glavna stavba naj se oblikuje po merilih hiše na podeželju.  Orientacija 
stavb ob vodotoku, potoku Boben naj bo skladna s smerjo potoka. Na 
delu območja, ki spada v razred velike, srednje, majhne in preostale 
poplavne nevarnosti ter majhne erozijske nevarnosti, veljajo omejitve po 
Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor 
na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih 
voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08). .Po izvedenih omilitvenih ukrepih 
območje spada v majhno, srednjo in preostalo poplavno nevarnost. Za 
območje se upoštevajo merila ohranjanja narave v tč. (23) oz. (24) iz 44. 
člena odloka. 
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BO11 vs SK, 
PC 

GE domačije v 
strnjenem 
vaškem okolju 

Glavna stavba naj se oblikuje po merilih hiše na podeželju. Na delu 
območja, ki spada v razred velike, srednje, majhne in preostale poplavne 
nevarnosti ter majhne in srednje erozijske nevarnosti, veljajo omejitve po 
Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor 
na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih 
voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08). Za območje se upoštevajo merila 
ohranjanja narave v tč. (23) oz. (24) iz 44. člena odloka. 

BO12 vo SK, 
PC 

GE domačije v 
odprtem vaškem 
okolju 

(1) Pomožna stavba GE je lahko vzpostavljena tudi na nasprotni strani 
javne poti (regionalne ceste). Na delu območja, ki spada v razred majhne 
in preostale poplavne nevarnosti ter majhne erozijske nevarnosti, veljajo 
omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in 
posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi 
povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08). Po 
izvedenih omilitvenih ukrepih območje spada v majhno in preostalo 
poplavno nevarnost.  

BO13 vs SK GE domačije v 
strnjenem 
vaškem okolju 

Glavna stavba se lahko oblikuje po merilih stavbe tipa hiše na podeželju.  

Brdce 

BD02 od A GE domačije v 
odprtem 
prostoru 

  

BD04 od A GE domačije v 
odprtem 
prostoru 

  

BD05 od A, 
PC 

GE domačije v 
odprtem 
prostoru 

  

BD06 od A GE domačije v 
odprtem 
prostoru 

  

BD07 od A, 
PC 

GE domačije v 
odprtem 
prostoru 

  

BD08 od A GE domačije v 
odprtem 
prostoru 

  

BD09 vs SK, 
PC 

GE domačije v 
strnjenem 
vaškem okolju 

Glavna stavba naj se oblikuje po merilih hiše na podeželju.  V EUP je več 
objektov kulturne dediščine  (EŠD 23956) Kozolec na domačiji Brdce 14, 
(EŠD 23957) Kozolec na domačiji Brdce 13, (EŠD 23946) Kozolec na 
domačiji Brce 17 (EŠD 12625) Kamnito stebrno znamenje, ki naj se 
urejajo v skladu z merili varovane enote (46., 47. člen). Pri gradnjah v 
neposredni bližini enot KD naj se zagotovi zadosten odmik za ohranitev 
njenega prostorskega konteksta.  

BD10 vo A GE domačije v 
odprtem 
vaškem okolju 

Na delu območja, ki spada v razred srednje, majhne in preostale  
poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za 
izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi 
poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 
89/08). Za območje se upoštevajo merila ohranjanja narave v tč. (23) oz. 
(24) iz 44. člena odloka. 

BD11 hm SS GE 
modernistične 
stanovanjske 
hiše 

Na delu območja, ki spada v razred majhne in preostale poplavne 
nevarnosti ter majhne erozijske nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o 
pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na 
območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih 
voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08). Po izvedenih omilitvenih ukrepih 
območje spada v majhno in preostalo poplavno nevarnost. Na območjih 
stavbnih zemljišč, ki segajo v varnostni pas DV gradnja in izvajanje 
dejavnosti v skladu z določili Uredbe o elektromagnetnem sevanju v 
naravnem in življenjskem okolju (UL RS, št. 70/96, 41/04) in Pravilnika o 
pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti 
v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij (UL RS, št. 
101/10) ni dopustna. 
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BD12 od A GE domačije v 
odprtem 
prostoru 

  

BD13 od A GE domačije v 
odprtem 
prostoru 

  

BD14 od A GE domačije v 
odprtem 
prostoru 

  

BD15 vo A, 
PC 

GE domačije v 
odprtem 
vaškem okolju 

  

BD17 ido O GE                                                
infrastrukturneg
a objekta,              
podtip : GE 
deponije 
(zbirališča) 
odpadkov 

  

BD18 vs SK GE domačije v 
strnjenem 
vaškem okolju 

Obstoječa urbanistična zasnova domačije se lahko ohranja. Glavna stavba 
naj se oblikuje po merilih hiše na podeželju.  

BD19 pjo CD GE                                                
posebne javne 
stavbe,              
podtip : GE 
obeležij, 
spomenikov in 
kapelic 

  

BD20 ivč O GE                                                
infrastrukturneg
a objekta,              
podtip : GE 
vodohran 

 

BD21 jpa PC GE                                               
javnega 
prostora,              
podtip : GE 
avtobusnih 
postajališč 

Na delu območja, ki spada v razred majhne poplavne nevarnosti ter 
majhne erozijske nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in 
omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, 
ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja 
(Ur. l. RS, št. 89/08). Po izvedenih omilitvenih ukrepih območje spada v 
majhno in preostalo poplavno nevarnost.  

BD22 jpa PC GE                                      
javnega 
prostora,              
podtip : GE 
avtobusnih 
postajališč 

Na delu območja, ki spada v razred majhne poplavne nevarnosti ter 
majhne erozijske nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in 
omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, 
ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja 
(Ur. l. RS, št. 89/08). Po izvedenih omilitvenih ukrepih območje spada v 
majhno in preostalo poplavno nevarnost.  

BD23 od A GE domačije v 
odprtem 
prostoru 

  

BD24 hm SS, 
PC 

GE                                         
modernistične 
stanovanjske 
hiše 

Glavni vhod v stavbo je možen tudi izven glavne fasade. Sekundarni 
kubus glavne stavbe: na glavni fasadi je možna izgradnja balkona. Streha 
glavne stavbe: tipa dvokapna streha - lahko tudi s čopi. Gradnja 
stanovanjske stavbe na zemljišču s parc. št. 1115/2, k.o. Marno ni 
dovoljena.  

BD25 hm SS, 
PC 

GE                                         
modernistične 
stanovanjske 
hiše 

Na delu območja, ki spada v razred majhne, preostale in srednje poplavne 
nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje 
dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z 
njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08). 
Upoštevajo naj se določila 41. člena odloka glede varstva voda.  

BD26 vs SK, 
PC 

GE domačije v 
strnjenem 
vaškem okolju 

Glavna stavba naj se oblikuje po merilih hiše na podeželju. Osnovni kubus 
glavne stavbe: visok do E2+M. Streha osnovnega kubusa glavne stavbe 
ima lahko čope. Dovoljena postavitev pomožne stavbe v primarnem delu 
GE oziroma do regulacijske črte. 



OPN Hrastnik, odlok, priloga 1: 
specifikacija enot urejanja prostora (EUP) (126. člen) 

 

4 
 

BD28 ppn E GE varovanje 
pogojev izvedbe 
OPPN 

OPPN 19-01:Spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta za odlagališče 
komunalnih in industrijskih odpadkov Unično. Za območje se upoštevajo 
merila ohranjanja narave v tč. (23) oz. (24) iz 44. člena odloka. Pri 
načrtovanju ureditev je potrebno zagotoviti neoviran dostop do sosednjih 
gozdnih zemljišč za potrebe gospodarjenja ter omogočiti prostore za 
začasno skladiščenje lesa. 

BD31 pin O, 
G, 
K2, 
PC 

GE varovanje 
pogojev izvedbe 
PIN 

Velja Odlok o ureditvenem načrtu za odlagališče komunalnih in 
industrijskih odpadkov Unično (Ur.vest. Zasavja, št. 16/89, 8/07). Na delu 
območja, ki spada v razred majhne, preostale in srednje poplavne 
nevarnosti ter majhne erozijske nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o 
pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na 
območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih 
voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08). Po izvedenih omilitvenih ukrepih 
območje spada v majhno, srednjo in preostalo poplavno nevarnost. Pri 
načrtovanju ureditev je potrebno zagotoviti neoviran dostop do sosednjih 
gozdnih zemljišč za potrebe gospodarjenja ter omogočiti prostore za 
začasno skladiščenje lesa. OPPN 19-01: Spremembe in dopolnitve 
ureditvenega načrta za odlagališče komunalnih in industrijskih odpadkov 
Unično. Do sprejetja OPNN se na območju lahko uporabljajo merila 106. 
Člena tega odloka.  

BD32 od A GE domačije v 
odprtem 
prostoru 

  

BD33 gp IK,  GE 
gospodarskega 
poslopja 

  

BD34 ido O GE deponija za 
odpadke 

Ureditve po določilih GE tipa .ido so dopustne do sprejema OPPN 19-01; 

BD 35 od A GE domačije v 
odprtem 
prostoru 

 

Brnica 
BR01 od A GE domačije v 

odprtem 
prostoru 

Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 2. cono in 
mejno območje med 2. in 3. cono) veljajo merila iz 43. člena odloka. 

BR02 od A GE domačije v 
odprtem 
prostoru 

Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 3. cono) veljajo 
merila iz 43. člena odloka. 

BR03 od A GE domačije v 
odprtem 
prostoru 

Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin ( (za 2. cono in 
mejno območje med 2. in 3. cono) veljajo merila iz 43. člena odloka. 

BR04 od A GE domačije v 
odprtem 
prostoru 

Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 3. cono) veljajo 
merila iz 43. člena odloka. 

BR05 od A GE domačije v 
odprtem 
prostoru 

Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 3. cono) veljajo 
merila iz 43. člena odloka. 

BR06 od A GE domačije v 
odprtem 
prostoru 

Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 3. cono) veljajo 
merila iz 43. člena odloka. 

BR07 od A GE domačije v 
odprtem 
prostoru 

Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 3. cono) veljajo 
merila iz 43. člena odloka. 

BR08 od A GE domačije v 
odprtem 
prostoru 

Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 3. cono) veljajo 
merila iz 43. člena odloka. 

BR09 od A, 
PC 

GE domačije v 
odprtem 
prostoru 

Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 3. cono) veljajo 
merila iz 43. člena odloka. 

BR12 od A GE domačije v 
odprtem 
prostoru 

Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 3. cono) veljajo 
merila iz 43. člena odloka. 

BR13 vo A, 
PC 

GE domačije v 
odprtem vaškem 
okolju 

Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 3. cono) veljajo 
merila iz 43. člena odloka. 
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BR14 od A, 
PC 

GE domačije v 
odprtem 
prostoru 

Posegi na enoti kulturne dediščine (EŠD 23954) Domačija Brnica 57 naj se 
izvajajo v skladu s 46. in 47. členom.  Zaščiti in varuje se odnos med 
posameznimi stavbami oz. ambientom, tipologija, odnos do odprtega 
prostora, prepoznana lega in okoliška krajina. Za varstvo pridobivalnega 
prostora mineralnih surovin (za 3. cono) veljajo merila iz 43. člena odloka. 

BR15 vo A, 
PC 

GE domačije v 
odprtem vaškem 
okolju 

Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 3. cono) veljajo 
merila iz 43. člena odloka. 

BR16 od A GE domačije v 
odprtem 
prostoru 

Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 3. cono) veljajo 
merila iz 43. člena odloka. 

BR17 od A GE domačije v 
odprtem 
prostoru 

Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 3. cono) veljajo 
merila iz 43. člena odloka. 

BR18 od A GE domačije v 
odprtem 
prostoru 

Na delu območja, ki spada v razred majhne, preostale in srednje poplavne 
nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje 
dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z 
njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08). Za 
območje se upoštevajo merila ohranjanja narave v tč. (23) oz. (24) iz 44. 
člena odloka. Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 3. 
cono) veljajo merila iz 43. člena odloka. 

BR19 gs IG GE                                               
gospodarske 
stavbe 

Glavna stavba se lahko oblikuje po merilih gospodarske stavbe ali 
modernistične javne stavbe. Število glavne in pomožnih stavb na GE je 
omejeno z FZ, ki znaša največ 0.8. Na delu območja, ki spada v razred 
majhne, preostale in srednje poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po 
Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor 
na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih 
voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08). Za območje se upoštevajo merila 
ohranjanja narave v tč. (23) oz. (24) iz 44. člena odloka. Za varstvo 
pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 3. cono oz. 4. cono) veljajo 
merila iz 43. člena odloka. 

BR20 od A GE domačije v 
odprtem 
prostoru 

Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 3. cono) veljajo 
merila iz 43. člena odloka. 

BR21 
 

ppn ZK, 
PC 

GE varovanje 
pogojev izvedbe 
OPPN 

OPPN-3-01: Pokopališče Brnica. Na nepozidanih stavbnih zemljiščih naj se 
obstoječe stanje do sprejetja OPNN ohranja. V območju EUP so 
evidentirane enote KD Domačiji Brnica 38 in 40 (EŠD 24262). Objekti 
kulturne dediščine naj se urejajo v skladu z merili varovanih enot  (46., 
47. člen). V sklopu predvidenega OPPN je potrebno ohranjati prostorski 
kontekst, kvalitetne vedute ter vloge le te v prostoru, zato naj se pri 
gradnji pokopališča zagotovi zadosten umik od dediščine. Za območje se 
upoštevajo merila ohranjanja narave v tč. (23) oz. (24) iz 44. člena 
odloka. Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin  (za 2. cono 
in mejno območje med 2. in 3. cono ter za 3. cono) veljajo merila iz 43. 
člena odloka. Na delu območja, ki spada v razred majhne in preostale 
poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za 
izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi 
poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 
89/08). 
Pridobivanje in raziskovanje mineralnih surovin – rjavega premoga ima 
pred ureditvijo pokopališča prednost. V primeru, da se načrtuje oziroma 
aktivira podzemni pridobivalni prostor rjavega premoga za raziskovanje in 
pridobivanje rude, se s pripravo OPPN ne nadaljuje oziroma se preneha z 
vsemi aktivnostmi za načrtovanje in gradnjo pokopališča. 
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BR22 vo SK, 
PC 

GE domačije v 
odprtem vaškem 
okolju 

Objekti kulturne dediščine (EŠD 23953) Hiša Brnica 36 in 40 ter (EŠD 
23980) Gospodarsko poslopje na domačiji Brnica 14 v EUP naj se urejajo 
v skladu z merili varovanih enot (46., 47. člen). Na delu območja, ki spada 
v razred majhne in preostale poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po 
Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor 
na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih 
voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08). Za varstvo pridobivalnega prostora 
mineralnih surovin (za 3. cono) veljajo merila iz 43. člena odloka. 

BR23 od A, 
PC 

GE domačije v 
odprtem 
prostoru 

Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 3. cono) veljajo 
merila iz 43. člena odloka. 

BR24 od A GE domačije v 
odprtem 
prostoru 

Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 3. cono) veljajo 
merila iz 43. člena odloka. 

BR25 hm SS, 
PC, 
VC 

GE 
modernistične 
stanovanjske 
hiše 

Na delu območja, ki spada v razred majhne, preostale in srednje poplavne 
nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje 
dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z 
njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08). Za 
območje se upoštevajo merila ohranjanja narave v tč. (23) oz. (24) iz 44. 
člena odloka. Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 3. 
cono) veljajo merila iz 43. člena odloka. 

BR27 tm CU GE trško - 
mestne hiše  

Na delu območja, ki spada v razred majhne, preostale in srednje poplavne 
nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje 
dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z 
njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08). Za 
območje se upoštevajo merila ohranjanja narave v tč. (23) oz. (24) iz 44. 
člena odloka. Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 3. 
cono) veljajo merila iz 43. člena odloka. 

BR28 jpp PO, 
PC 

GE                                                
javnega 
prostora,              
podtip : GE 
javnega 
parkirišča 

Na delu območja, ki spada v razred majhne, preostale in srednje poplavne 
nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje 
dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z 
njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08). Za 
varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 3. cono) veljajo 
merila iz 43. člena odloka. 

BR29 zvo ZD, 
PC 

GE zelenih 
urbanih površin 
in zelenega 
sistema – druge 
urejene zelene 
površine 

Na delu območja, ki spada v razred velike, majhne, preostale in srednje 
poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za 
izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi 
poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 
89/08). Za območje se upoštevajo merila ohranjanja narave v tč. (23) oz. 
(24) iz 44. člena odloka. Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih 
surovin (za 3. cono) veljajo merila iz 43. člena odloka. 

BR30 hm SS, 
PC 

GE 
modernistične 
stanovanjske 
hiše 

Dopustna je vzpostavitev glavne stavbe tipa modernistična hiša ali hiša na 
podeželju. Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 3. 
cono) veljajo merila iz 43. člena odloka. 

BR31 zdz ZD GE                                                  
zelenih urbanih 
površin in 
zelenega 
sistema- druge 
urejene zelene 
površine 

Na delu območja, ki spada v razred preostale poplavne nevarnosti, veljajo 
omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in 
posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi 
povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08). Za varstvo 
pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 4. cono) veljajo merila iz 
43. člena odloka. 

BR32 jsp CU GE                                                 
javne stavbe,                         
podtip : GE 
paviljonske 
stavbe 

Na delu območja, ki spada v razred preostale poplavne nevarnosti, veljajo 
omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in 
posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi 
povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08). Za 
območje se upoštevajo merila ohranjanja narave v tč. (23) oz. (24) iz 44. 
člena odloka. Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 3. 
cono) veljajo merila iz 43. člena odloka. 

BR34 vs SK, 
PC 

GE domačije v 
strnjenem 
vaškem okolju 

Glavna stavba naj se oblikuje po merilih stavbe tipa trško mestne hiše ali 
hiše na podeželju. Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin 
(za 3. cono) veljajo merila iz 43. člena odloka. Na delu območja, ki spada 
v razred majhne in preostale poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po 
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Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor 
na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih 
voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08). 

BR35 pjo CD GE                                                
posebne javne 
stavbe,              
podtip : GE 
obeležij, 
spomenikov in 
kapelic 

OPPN 3-01: Pokopališče Brnica; 
Objekt kulturne dediščine Kapelica na domačiji Brnica 38 ( EŠD 260278) 
naj se urejata v skladu z merili varovane enote  (46., 47. člen). Pred 
posegi na enoti kulturne dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene 
pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. 

BR37 zvo ZD GE zelenih 
urbanih površin 
in zelenega 
sistema – druge 
urejene zelene 
površine 

Na delu območja, ki spada v razred majhne in preostale poplavne 
nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje 
dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z 
njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08). Za 
varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 3. cono) veljajo 
merila iz 43. člena odloka. 

BR38 hm SS GE 
modernistične 
stanovanjske 
hiše 

Na delu območja, ki spada v razred majhne in preostale poplavne 
nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje 
dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z 
njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08). 

BR39 hm SS GE 
modernistične 
stanovanjske 
hiše 

 

BR40 ivč O GE                                                
infrastrukturneg
a objekta,              
podtip : GE 
vodohran 

 

BR41 ivč O GE                      
infrastrukturneg
a objekta,              
podtip : GE 
vodohran 

 

Čeče 
CE01 od A GE domačije v 

odprtem 
prostoru 

  

CE02 vo A, 
PC 

GE domačije v 
odprtem vaškem 
okolju 

  

CE03 od A, 
PC 

GE domačije v 
odprtem 
prostoru 

  

CE04 od A GE domačije v 
odprtem 
prostoru 

  

CE05 od A GE domačije v 
odprtem 
prostoru 

  

CE06 od A GE domačije v 
odprtem 
prostoru 

  

CE07 od A GE domačije v 
odprtem 
prostoru 

  

CE08 vs SK, 
PC 

 GE domačije v 
strnjenem 
vaškem okolju 

Glavna stavba naj se oblikuje po merilih stavbe tipa hiše na podeželju. 
Dovoljena je vzpostavitev pomožne stavbe v primarnem delu GE in sicer 
na GL glavne stavbe. Za območje se upoštevajo merila ohranjanja narave 
v tč. (23) oz. (24) iz 44. člena odloka. 

CE09 vo SK, 
PC 

GE domačije v 
odprtem vaškem 
okolju 
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CE11 od A, 
PC 

GE domačije v 
odprtem 
prostoru 

Objekta kulturne dediščine (EŠD 23971) Kozolec na domačiji Čeče 77 ter  
(EŠD 23972) Kozolec na domačiji Čeče 78 (ESD 23971) v enoti naj se 
urejata v skladu z merili varovane enote (46., 47. člen). Z zadostnim 
odmikom od enot KD in prilagoditvijo posegov v okolici značilnostim 
stavbe, naj se ohranja prostorski kontekst, pojavnost in pogled na enoti 
KD.  

CE12 od A GE domačije v 
odprtem 
prostoru 

  

CE13 vs SK, 
PC 

GE domačije v 
strnjenem 
vaškem okolju 

OPPN 4-01: Prenova in revitalizacija zaselka Goveji Potok. Posegi na 
objektih kulturne dediščine Kozolec na domačiji Čeče 72 (EŠD 23969), 
Hlev na domačiji Čeče 71 (EŠD 23964), ki ležita v območju urejanja naj se 
izvajajo v skladu z  merili varovanih enot (46., 47. člen).  

CE14 vo SK, 
PC 

GE domačije v 
odprtem vaškem 
okolju 

Obstoječe pomožne stavbe (gospodarska poslopja), ki ležijo na nasprotni 
strani javne poti naj se ohranjajo v sklopu pripadajočih (obstoječih) GE. 
Za območje se upoštevajo merila ohranjanja narave v tč. (23) oz. (24) iz 
44. člena odloka. 

CE16 od A GE domačije v 
odprtem 
prostoru 

  

CE17 od A GE domačije v 
odprtem 
prostoru 

  

CE18 od A GE domačije v 
odprtem 
prostoru 

Za območje se upoštevajo merila ohranjanja narave v tč. (23) oz. (24) iz 
44. člena odloka. 

CE19 ph SP  GE                                      
počitniške hiše 

  

CE20 od A GE domačije v 
odprtem 
prostoru 

  

CE21 vo SK, 
PC 

GE domačije v 
odprtem vaškem 
okolju 

Del območja spada v razred majhne in preostale poplavne nevarnosti ter 
majhne erozijske nevarnosti. Po izvedenih omilitvenih ukrepih območje 
spada v majhno in preostalo poplavno nevarnost. Veljajo omejitve po 
Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor 
na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih 
voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08). Za območje se upoštevajo merila 
ohranjanja narave v tč. (23) oz. (24) iz 44. člena odloka. 

CE22 vo A, 
PC 

GE domačije v 
odprtem vaškem 
okolju 

  

CE23 vs SK, 
PC 

GE domačije v 
strnjenem 
vaškem okolju 

Glavna stavba naj se oblikuje po merilih stavbe tipa hiše na podeželju. V 
primarnem delu GE je dovoljena vzpostavitev ene pomožne stavbe 
(nadstrešnice) po merilih nezahtevnega ali enostavnega objekta po 
Uredbi. Del območja spada v razred majhne in srednje poplavne 
nevarnosti ter majhne erozijske nevarnosti. Po izvedenih omilitvenih 
ukrepih območje spada v majhno in preostalo poplavno nevarnost. Veljajo 
omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in 
posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi 
povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08). Za 
območje se upoštevajo merila ohranjanja narave v tč. (23) oz. (24) iz 44. 
člena odloka. 

CE24 vo SK, 
PC 

GE domačije v 
odprtem vaškem 
okolju 

Del območja spada v razred majhne in preostale poplavne nevarnosti ter 
majhne erozijske nevarnosti. Po izvedenih omilitvenih ukrepih območje 
spada v majhno in preostalo poplavno nevarnost.   Veljajo omejitve po 
Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor 
na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih 
voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08). Za območje se upoštevajo merila 
ohranjanja narave v tč. (23) oz. (24) iz 44. člena odloka. 

CE25 od A, 
PC 

GE domačije v 
odprtem 
prostoru 

  

CE26 od A GE domačije v 
odprtem 
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prostoru 

CE27 vo A, 
PC 

GE domačije v 
odprtem vaškem 
okolju 

Za območje se upoštevajo merila ohranjanja narave v tč. (23) oz. (24) iz 
44. člena odloka. 

CE28 od A GE domačije v 
odprtem 
prostoru 

  

CE29 vo SK, 
PC 

GE domačije v 
odprtem vaškem 
okolju 

V območju EUP se nahaja več enot kulturne dediščine (EŠD 23968), 
Ramšakov hlev, (EŠD 23973) Ramšakov kozolec, (EŠD 23967) Kozolec na 
domačiji Čeče 84, (EŠD 23966) Hram na domačiji Čeče 84 ter (EŠD 
23965) Hlev na domačiji Čeče 84, ki naj se urejajo v skladu z merili 
varovanih enot (46., 47. člen). Izvorna stavbna struktura naj ohranja 
prvotni tradicionalni prostorski koncept - urbanistično tlorisno zasnovo ter 
arhitekturne značilnosti izvornih stavb, zato naj v neposredni bližini enot 
KD zagotovi zadosten odmik novogradenj od enot KD. 
Na območju Domačije Čeče 88 (EŠD 23963) naj se ohranja prostorski 
koncept - urbanistično tlorisna zasnova, arhitekturne značilnosti izvornih 
stavb ter pojavnost (46., 47. člen). Na območju so dovoljena le 
vzdrževalna dela, nadomestne gradnje in rekonstrukcije v skladu z merili 
pristojne ZVKD. 

CE30 hm SS, 
PC 

GE 
modernistične 
stanovanjske 
hiše 

OPPN 4-01: Prenova in revitalizacija zaselka Goveji Potok 

CE31 vs SK, 
PC 

GE domačije v 
strnjenem 
vaškem okolju 

Glavna stavba naj se oblikuje po merilih stavbe tipa hiše na podeželju.  
Osnovni kubus glavne stavbe: visoka do E2+M. Pomožna stavba na 
zemljišču s par. št. 619/2 k.o. k.o. Boben ima lahko dim. 7,00 x 9,00 m.  

CE32 pjo CD GE                                                
posebne javne 
stavbe,              
podtip : GE 
obeležij, 
spomenikov in 
kapelic 

OPPN 4-01: Prenova in revitalizacija zaselka Goveji Potok; 

CE33 vs SK, 
PC 

GE domačije v 
strnjenem 
vaškem okolju 

Obstoječa urbanistična zasnova domačije se lahko ohranja. Glavna stavba 
naj se oblikuje po merilih stavbe tipa hiše na podeželju.   

CE35 ivč O GE                                                
infrastrukturneg
a objekta,              
podtip : GE 
vodohran 

  

CE36 ivč O GE                                                
infrastrukturneg
a objekta,              
podtip : GE 
vodohran 

  

CE37 pjo CD GE                                                
posebne javne 
stavbe,              
podtip : GE 
obeležij, 
spomenikov in 
kapelic 

  

CE38 ike E GE                                                
infrastrukturneg
a objekta,              
podtip : GE 
komunikacijske 
in energetske 
infrastrukture 

Del območja spada v razred majhne in preostale poplavne nevarnosti ter 
majhne erozijske nevarnosti. Po izvedenih omilitvenih ukrepih območje 
spada v majhno in preostalo poplavno nevarnost. Veljajo omejitve po 
Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor 
na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih 
voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08). 
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CE39 zsr 
 

ZS GE zelenih 
urbanih površin 
in zelenega 
sistema – 
površine za 
oddih, rekreacijo 
in šport 

  

CE40 jpa PC GE                                               
javnega 
prostora,              
podtip : GE 
avtobusnih 
postajališč 

Del območja spada v razred majhne poplavne nevarnosti ter majhne 
erozijske nevarnosti.  Po izvedenih omilitvenih ukrepih območje spada v 
majhno poplavno nevarnost. Veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in 
omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, 
ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in 
morja (Ur. l. RS, št. 89/08). 

CE41 vo SK GE domačije v 
odprtem vaškem 
okolju 

  

CE43 vs SK, 
PC 

GE domačije v 
strnjenem 
vaškem okolju 

Glavna stavba naj se oblikuje po merilih stavbe tipa hiše na podeželju.   
  

CE44 tm CD GE trško - 
mestne hiše  

Obstoječa dejavnost se lahko ohranja. 

CE45 vs SK GE domačije v 
strnjenem 
vaškem okolju 

Obstoječa urbanistična zasnova domačije se lahko ohranja. 

CE46 vs SK, 
PC 

GE domačije v 
strnjenem 
vaškem okolju 

Glavna stavba naj se oblikuje po merilih stavbe tipa hiše na podeželju. 
Osnovni kubus glavne stavbe: visoka do E2+M. Glavni vhod v stavb je 
možen tudi izven glavne fasade.  

CE48 od A, 
PC 

GE domačije v 
odprtem 
prostoru 

  

CE49 vs SK, 
PC 

GE domačije v 
strnjenem 
vaškem okolju 

Glavna stavba naj se oblikuje po merilih stavbe tipa hiše na podeželju.  

CE50 ivč O GE                                                
infrastrukturneg
a objekta,              
podtip : GE 
vodohran 

 

CE51 ivč O GE                                                
infrastrukturneg
a objekta,              
podtip : GE 
vodohran 

 

CE52 ivč O GE                                                
infrastrukturneg
a objekta,              
podtip : GE 
vodohran 

Območje se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji 
upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka. 

CE53 ivč O GE                                                
infrastrukturneg
a objekta,              
podtip : GE 
vodohran 

Območje se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji 
upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka. 

CE54 ivč O GE                                                
infrastrukturneg
a objekta,              
podtip : GE 
vodohran 

Območje se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji 
upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka. 

CE55 ivč O GE                                                
infrastrukturneg
a objekta,              
podtip : GE 
vodohran 

Območje se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji 
upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka. 

CE56 ivč O GE                                                
infrastrukturneg
a objekta,              

Območje se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji 
upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka. 
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podtip : GE 
vodohran 

CE57 ivč O GE                                                
infrastrukturneg
a objekta,              
podtip : GE 
vodohran 

Območje se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji 
upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka. 

CE58 ivč O GE                                                
infrastrukturneg
a objekta,              
podtip : GE 
vodohran 

Območje se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji 
upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka. 

CE59 ivč O GE                                                
infrastrukturneg
a objekta,              
podtip : GE 
vodohran 

Območje se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji 
upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka. 

CE60 vo SK GE domačije v 
odprtem vaškem 
okolju 

 

CE61 od A GE domačije v 
odprtem 
prostoru 

 

CE62 od A GE domačije v 
odprtem 
prostoru 

 

CE63 gp IK GE 
gospodarskega 
poslopja 

Na območju Domačije Čeče 88 (EŠD 23963) naj se ohranja prostorski 
koncept - urbanistično tlorisna zasnova, arhitekturne značilnosti izvornih 
stavb ter pojavnost (46., 47. člen). Na območju so dovoljena le 
vzdrževalna dela, nadomestne gradnje in rekonstrukcije v skladu z merili 
pristojne ZVKD. 

Dol pri Hrastniku 
DH01 od A GE domačije v 

odprtem 
prostoru 

Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 3. cono) veljajo 
merila iz 43. člena odloka. 

DH02 od A GE domačije v 
odprtem 
prostoru 

Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 3. cono) veljajo 
merila iz 43. člena odloka. 

DH03 od A GE domačije v 
odprtem 
prostoru 

  

DH04 od A GE domačije v 
odprtem 
prostoru 

Območje se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji 
upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka. 

DH05 od A GE domačije v 
odprtem 
prostoru 

Območje se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji 
upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka. 

DH06 od A GE domačije v 
odprtem 
prostoru 

Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 3. cono) veljajo 
merila iz 43. člena odloka. 

DH07 od A, 
PC 

GE domačije v 
odprtem 
prostoru 

Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin  (za 2. cono in 
mejno območje med 2. in 3. cono) veljajo merila iz 43. člena odloka. 

DH08 od A GE domačije v 
odprtem 
prostoru 

Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 2. cono) veljajo 
merila iz 43. člena odloka. 

DH09 od A GE domačije v 
odprtem 
prostoru 

Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 3. cono) veljajo 
merila iz 43. člena odloka. 

DH10 vo A GE domačije v 
odprtem 
vaškem okolju 

Del območja se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji 
upoštevajo splošna merila iz 41. člena odloka. 
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DH11 vo SK, 
PC 

GE domačije v 
odprtem 
vaškem okolju 

Na delu območja, ki spada v razred majhne, preostale in srednje poplavne 
nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje 
dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z 
njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08). 
Območje se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji 
upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka. Za varstvo pridobivalnega 
prostora mineralnih surovin (za 3. cono) veljajo merila iz 43. člena odloka. 

DH12 vo SK, 
PC 

GE domačije v 
odprtem 
vaškem okolju 

Na delu območja, ki spada v razred majhne in preostale poplavne 
nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje 
dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z 
njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08). Za 
varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 3. oz. 4. cono) 
veljajo merila iz 43. člena odloka. 

DH13 od A GE domačije v 
odprtem 
prostoru 

Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 3. cono) veljajo 
merila iz 43. člena odloka. 

DH14 od A GE domačije v 
odprtem 
prostoru 

Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 3. cono) veljajo 
merila iz 43. člena odloka. 

DH15 od A GE domačije v 
odprtem 
prostoru 

Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 3. cono) veljajo 
merila iz 43. člena odloka. 

DH16 od A, 
PC 

GE domačije v 
odprtem 
prostoru 

Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 3. cono) veljajo 
merila iz 43. člena odloka. 

DH17 od A GE domačije v 
odprtem 
prostoru 

Na delu območja, ki spada v razred majhne, preostale in srednje poplavne 
nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje 
dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z 
njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08). Za 
varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 3. cono) veljajo 
merila iz 43. člena odloka. 

DH18 od A GE domačije v 
odprtem 
prostoru 

Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 3. cono) veljajo 
merila iz 43. člena odloka. 

DH19 od A GE domačije v 
odprtem 
prostoru 

Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 3. cono) veljajo 
merila iz 43. člena odloka. 

DH20 od A GE domačije v 
odprtem 
prostoru 

Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 3. cono) veljajo 
merila iz 43. člena odloka. 

DH21 od A, 
PC 

GE domačije v 
odprtem 
prostoru 

Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 3. cono) veljajo 
merila iz 43. člena odloka. 

DH22 vs SK GE domačije v 
strnjenem 
vaškem okolju 

Glavna stavba naj se oblikuje po merilih stavbe tipa hiše na podeželju.  Na 
delu območja, ki spada v razred majhne in preostale poplavne nevarnosti, 
veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti 
in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi 
povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08).Za varstvo 
pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 3. cono) veljajo merila iz 
43. člena odloka. 

DH23 gs IG, 
PC 

GE gospodarske 
stavbe 

 Na delu območja, ki spada v razred majhne in preostale poplavne 
nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje 
dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z 
njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08). Za 
varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 3. cono) veljajo 
merila iz 43. člena odloka. 

DH25 od A GE domačije v 
odprtem 
prostoru 

Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 3. cono) veljajo 
merila iz 43. člena odloka. 

DH27 vo A, 
PC 

GE domačije v 
odprtem 
vaškem okolju 

Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 3. cono) veljajo 
merila iz 43. člena odloka. 
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DH28 od A GE domačije v 
odprtem 
prostoru 

Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 3. cono) veljajo 
merila iz 43. člena odloka. 

DH29 hm SS, 
PC 

GE 
modernistične 
stanovanjske 
hiše 

Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 3. oz. 4. cono) 
veljajo merila iz 43. člena odloka. 

DH30 vo SK, 
PC 

GE domačije v 
odprtem 
vaškem okolju 

Na območjih stavbnih zemljišč, ki segajo v varnostni pas DV gradnja in 
izvajanje dejavnosti v skladu z določili Uredbe o elektromagnetnem 
sevanju v naravnem in življenjskem okolju (UL RS, št. 70/96, 41/04) in 
Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter 
opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih 
omrežij (UL RS, št. 101/10) ni dopustna. Za varstvo pridobivalnega 
prostora mineralnih surovin (za 4. cono) veljajo merila iz 43. člena odloka. 

DH31 vo A, 
PC 

GE domačije v 
odprtem 
vaškem okolju 

  

DH32 vs SK, 
PC 

GE domačije v 
strnjenem 
vaškem okolju 

Glavna stavba naj se oblikuje po merilih stavbe tipa hiše na podeželju.  

DH33 od A, 
PC 

GE domačije v 
odprtem 
prostoru 

  

DH34 od A GE domačije v 
odprtem 
prostoru 

Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 3. oz. 4. cono) 
veljajo merila iz 43. člena odloka. 

DH35 od A GE domačije v 
odprtem 
prostoru 

  

DH36 od A GE domačije v 
odprtem 
prostoru 

  

DH37 hm SS, 
PC 

GE 
modernistične 
stanovanjske 
hiše 

Na območjih stavbnih zemljišč, ki segajo v varnostni pas DV gradnja in 
izvajanje dejavnosti v skladu z določili Uredbe o elektromagnetnem 
sevanju v naravnem in življenjskem okolju (UL RS, št. 70/96, 41/04) in 
Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter 
opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih 
omrežij (UL RS, št. 101/10) ni dopustna. Za varstvo pridobivalnega 
prostora mineralnih surovin (za 4. cono) veljajo merila iz 43. člena odloka. 
Na parcelah 554/4 in 554/6, k.o.Marno gradnja glavne  in pomožne stavbe 
ni dopustna. 

DH38 od A, 
PC 

GE domačije v 
odprtem 
prostoru 

Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 4. cono) veljajo 
merila iz 43. člena odloka. 

DH39 vo A, 
PC 

GE domačije v 
odprtem 
vaškem okolju 

Na delu območja, ki spada v razred majhne in preostale poplavne 
nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje 
dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z 
njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08). Za 
varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 4. cono) veljajo 
merila iz 43. člena odloka. 

DH40 od A, 
PC 

GE domačije v 
odprtem 
prostoru 

Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 4. cono) veljajo 
merila iz 43. člena odloka. 

DH41 od A, 
PC 

GE domačije v 
odprtem 
prostoru 

  

DH42 vs SK, 
PC 

GE domačije v 
strnjenem 
vaškem okolju 

Glavna stavba naj se oblikuje po merilih stavbe tipa hiše na podeželju. Na 
delu območja, ki spada v razred majhne, preostale in srednje poplavne 
nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje 
dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z 
njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08). Za 
varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 4. cono) veljajo 
merila iz 43. člena odloka. 
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DH43 hm SS, 
PC 

GE 
modernistične 
stanovanjske 
hiše 

Na delu območja, ki spada v razred majhne in preostale poplavne 
nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje 
dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z 
njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08). Za 
varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 3. oz. 4.  cono) 
veljajo merila iz 43. člena odloka. 

DH44 zdz ZD GE zelenih 
urbanih površin 
in zelenega 
sistema – druge 
urejene zelene 
površine 

Na delu območja, ki spada v razred preostale poplavne nevarnosti, veljajo 
omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in 
posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi 
povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08). Za varstvo 
pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 4. cono) veljajo merila iz 
43. člena odloka. 

DH47 vs SK, 
PC 

GE domačije v 
strnjenem 
vaškem okolju 

Glavna stavba naj se oblikuje po merilih stavbe tipa hiše na podeželju. Na 
delu območja, ki spada v razred majhne, preostale in srednje poplavne 
nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje 
dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z 
njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08). Za 
varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 4. cono) veljajo 
merila iz 43. člena odloka. 

DH48 ip IP GE industrijske 
proizvodnje 

Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 4. cono) veljajo 
merila iz 43. člena odloka. 

DH49 gs IP, 
PC 

GE gospodarske 
stavbe 

Vzpostavitev novih GE oz. izdaja gradbenega dovoljenja za gradnjo na le 
tej, je dopustna le na podlagi gradbenega dovoljenja za ureditev javnega 
prostora in predvideno gospodarsko javno infrastrukturo. Ta se načrtuje 
po predhodno izdelani strokovni podlagi za ureditev celote nepozidanega 
prostora.  
Osnovni kubus glavne stavbe: visoka do E2. Streha glavne stavbe je lahko 
le tipa ravna streha. Gospodarska stavba v vlogi pomožne stavbe naj se 
lahko umešča v prostor ter oblikuje v skladu z merili glavne stavbe. Glavni 
vhod v glavno stavbo je možen tudi izven glavne fasade. Dopustna je 
izgradnja sekundarnega kubusa v vlogi povezanega hodnika. Slednji naj 
ne presega širine 7,00 m, z višino ene etaže (E1) in ravno streho. Na delu 
območja, ki spada v razred majhne in preostale poplavne nevarnosti, 
veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti 
in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi 
povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08). Za varstvo 
pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 4. cono) veljajo merila iz 
43. člena odloka. 

DH52 od A GE domačije v 
odprtem 
prostoru 

  

DH53 od A GE domačije v 
odprtem 
prostoru 

  

DH54 od A GE domačije v 
odprtem 
prostoru 

  

DH56 hm SS, 
PC 

GE 
modernistične 
stanovanjske 
hiše 

Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 4. cono) veljajo 
merila iz 43. člena odloka. 

DH57 hm SS, 
PC 

GE 
modernistične 
stanovanjske 
hiše 

Vzpostavitev novih GE oz. izdaja gradbenega dovoljenja za gradnjo na le 
tej, je dopustna le na podlagi gradbenega dovoljenja za ureditev javnega 
prostora in predvideno gospodarsko javno infrastrukturo. Ta se načrtuje 
po predhodno izdelani strokovni podlagi za ureditev celote nepozidanega 
prostora. 
Osnovni kubus glavne stavbe: največja širina 8,0 m + 5%, razmerje širine 
proti dolžini v tlorisu 2: 3; visok do E2+M. Streha glavne stavbe naj bo 
dvokapna streha z naklonom 45 stopinj. En sekundarni kubus glavne 
stavbe je lahko umeščen s prilagoditvijo tudi na parcelni meji.    
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DH58 
 

hm SS, 
PC, 
VC 

GE 
modernistične 
stanovanjske 
hiše 

Na delu območja, ki spada v razred majhne, preostale in srednje poplavne 
nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje 
dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z 
njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08). Za 
območje se upoštevajo merila ohranjanja narave v tč. (23) oz. (24) iz 44. 
člena odloka. Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 4. 
cono) veljajo merila iz 43. člena odloka. 

DH59 tm CU, 
PC, 
O 

GE trško - 
mestne hiše  

(1) Obstoječi objekti se lahko vzdržujejo v skladu z merili tipa GE .vs. Na 
delu območja, ki spada v razred majhne, preostale in srednje poplavne 
nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje 
dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z 
njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08). Za 
območje se upoštevajo merila ohranjanja narave v tč. (23) oz. (24) iz 44. 
člena odloka. Na območjih stavbnih zemljišč, ki segajo v varnostni pas DV 
gradnja in izvajanje dejavnosti v skladu z določili Uredbe o 
elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju (UL RS, št. 
70/96, 41/04) in Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe 
objektov ter opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu 
elektroenergetskih omrežij (UL RS, št. 101/10) ni dopustna. Za varstvo 
pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 4. cono) veljajo merila iz 
43. člena odloka. 

DH60 hm SS, 
PC 

GE 
modernistične 
stanovanjske 
hiše 

Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 4. cono) veljajo 
merila iz 43. člena odloka. 

DH61 hm SS, 
PC 

GE 
modernistične 
stanovanjske 
hiše 

Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 3. oz. 4.  cono) 
veljajo merila iz 43. člena odloka. 

DH64 hm SS, 
PC 

GE 
modernistične 
stanovanjske 
hiše 

Na delu območja, ki spada v razred majhne in preostale poplavne 
nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje 
dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z 
njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08). 
Obstoječi nakloni streh se lahko ohranjajo. Za varstvo pridobivalnega 
prostora mineralnih surovin (za 3. oz. 4. cono) veljajo merila iz 43. člena 
odloka. 

DH65 zsr ZS GE zelenih 
urbanih površin 
in zelenega 
sistema – 
površine za 
oddih, 
rekreacijo in 
šport 

Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 3. cono) veljajo 
merila iz 43. člena odloka. 
Na delu območja, ki spada v razred majhne in preostale poplavne 
nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje 
dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z 
njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08). 

DH67 pin SS, 
IG, 
CU, 
CD, 
PC, 
VC 

GE varovanja 
meril veljavnih 
prostorsko 
izvedbenih 
načrtov 

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za prenovo centra Dol 
pri Hrastniku (Ur. Vestnik Zasavja, št. 31/2008); 
 
Posegi V EUP naj so v skladu merili varovanj enot -  s sakralno funkcijo 
enote KD Cerkev sv. Jakoba (EŠD 2945), Kapele Janeza Evangelista (EŠD 
27851) ter Župnišča (EŠD 277445). Posegi na enotah naj se izvajajo v 
sladu s 46. in 47. členom. Ohranja naj se vloga in pomen spomenika NOB 
(EDŠ 28349). Na delu območja, ki spada v razred preostale, srednje, 
majhne in velike poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o 
pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na 
območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih 
voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08).Za območje se upoštevajo merila 
ohranjanja narave v tč. (23) oz. (24) iz 44. člena odloka. Za varstvo 
pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 3. oz. 4. cono) veljajo 
merila iz 43. člena odloka. 
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DH68 zpk ZK, 
VC 

GE zelenih 
urbanih površin 
in zelenega 
sistema - 
pokopališča 

(1) Enota dediščine Grobišče borcev na pokopališču (EŠD 28352) naj se 
zaščiti in varuje na avtentični lokaciji. Pred posegi v vplivnem območju 
enote kulturne dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in 
soglasje pristojne enote ZVKDS. (2) Na delu območja, ki spada v razred 
majhne, preostale in srednje poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po 
Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor 
na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih 
voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08). Za območje se upoštevajo merila 
ohranjanja narave v tč. (23) oz. (24) iz 44. člena odloka. Za varstvo 
pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 3. oz. 4. cono) veljajo 
merila iz 43. člena odloka. 

DH69 zdz ZD, 
VC 

GE zelenih 
urbanih površin 
in zelenega 
sistema – druge 
urejene zelene 
površine 

 Na delu območja, ki spada v razred majhne in preostale poplavne 
nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje 
dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z 
njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08). Za 
varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 3. cono) veljajo 
merila iz 43. člena odloka. 

DH70 vs SK, 
PC 

GE                           
domačije v 
strnjenem 
vaškem okolju 

Glavna stavba naj se oblikuje po merilih stavbe tipa hiše na podeželju. 
Osnovni kubus glavne stavbe je lahko visok do E2+M. Za varstvo 
pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 3. cono) veljajo merila iz 
43. člena odloka. 

DH73 vo SK, 
PC 

GE                                       
domačije v 
odprtem 
vaškem okolju 

Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 3. cono) veljajo 
merila iz 43. člena odloka. 

DH74 vo SK GE                                       
domačije v 
odprtem 
vaškem okolju 

Na delu območja, ki spada v razred majhne, preostale in srednje poplavne 
nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje 
dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z 
njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08). 

DH75 vs SK, 
PC 

GE                                           
domačije v 
strnjenem 
vaškem okolju 

Glavna stavba naj se oblikuje po merilih stavbe tipa hiše na podeželju. Pri 
nadomestnih gradnjah naj se ohranja obstoječ princip uvozov na GE. 
Vhod v glavno stavbo se lahko organizira izven glavne fasade. Na delu 
območja, ki spada v razred majhne in preostale poplavne nevarnosti, 
veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti 
in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi 
povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08). 

DH78 vs SK GE                                           
domačije v 
strnjenem 
vaškem okolju 

Obstoječa urbanistična zasnova domačije se lahko ohranja. Glavna stavba 
naj se oblikuje po merilih stavbe tipa hiše na podeželju. Na delu območja, 
ki spada v razred majhne in preostale poplavne nevarnosti, veljajo 
omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in 
posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi 
povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08).Za območje 
se upoštevajo merila ohranjanja narave v tč. (23) oz. (24) iz 44. člena 
odloka. 

DH79 pjo CD GE                                                
posebne javne 
stavbe,              
podtip : GE 
obeležij, 
spomenikov in 
kapelic 

Na delu območja, ki spada v razred majhne in preostale poplavne 
nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje 
dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z 
njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08). Za 
varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 4. cono) veljajo 
merila iz 43. člena odloka. 

DH80 jpa PC GE                                               
javnega 
prostora,              
podtip : GE 
avtobusnih 
postajališč 

Na delu območja, ki spada v razred majhne in prestale poplavne 
nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje 
dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z 
njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08). 

DH81 jpa PC GE                                               
javnega 
prostora,              
podtip : GE 
avtobusnih 
postajališč 

Na delu območja, ki spada v razred majhne, preostale in srednje poplavne 
nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje 
dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z 
njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08). 
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DH82 vs SK, 
PC 

GE domačije v 
strnjenem 
vaškem okolju 

Glavna stavba naj se oblikuje v skladu z merili stavbe tipa hiša na 
podeželju ali trško mestna hiša. Na delu območja, ki spada v razred 
majhne, preostale in srednje poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po 
Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor 
na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih 
voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08). 

DH83 js
m 

CU, 
PC 

GE                                                
javne stavbe,                    
podtip: GE 
modernistične 
javne stavbe 

(1) Osnovni kubus glavne stavbe: visok največ do E3. Na delu območja, ki 
spada v razred majhne, preostale in srednje poplavne nevarnosti, veljajo 
omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in 
posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi 
povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08). 

DH84 vs SK, 
PC 

GE domačije v 
strnjenem 
vaškem okolju 

Na zemljišču, ki je del območja kmetije - Dol pri Hrastniku 5, je dovoljena 
nadomestna gradnja dveh stanovanjskih hiš le v primeru opustitve 
kmetijske dejavnosti in rušitve obstoječega gospodarskega poslopja na 
zemljišču; ob ohranitvi obstoječega gospodarskega poslopja se na 
območju lahko vzpostavi le ena stanovanjska stavba. Glavna stavba naj se 
oblikuje po merilih stavbe tipa hiše na podeželju. Glavni vhod v glavno 
stavbo je možen tudi izven glavne fasade. En sekundarni kubus glavne 
stavbe je lahko umeščen s prilagoditvijo tudi na parcelni meji. Na delu 
območja, ki spada v razred majhne in preostale poplavne nevarnosti, 
veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti 
in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi 
povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08). 

DH85 vs SK, 
PC 

GE domačije v 
strnjenem 
vaškem okolju 

Glavna stavba naj se oblikuje po merilih stavbe tipa hiše na podeželju. 
Osnovni kubus glavne stavbe: visok do E2+M. En sekundarni kubus 
glavne stavbe je lahko umeščen s prilagoditvijo tudi na parcelni meji. Na 
delu območja, ki spada v razred majhne in preostale poplavne nevarnosti, 
veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti 
in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi 
povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08). 

DH86 vs SK, 
PC 

GE domačije v 
odprtem 
prostoru 

Obstoječa urbanistična zasnova domačije se lahko ohranja. Glavna stavba 
naj se oblikuje po merilih stavbe tipa hiše na podeželju.  

DH87 gp IK GE 
gospodarskega 
poslopja 

Za območje se upoštevajo merila ohranjanja narave v tč. (23) oz. (24) iz 
44. člena odloka. Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin 
(za 2. cono) veljajo merila iz 43. člena odloka. 

DH88 gp SS GE 
gospodarskega 
poslopja 

  

DH89 vs SK, 
PC 

GE domačije v 
strnjenem 
vaškem okolju 

Obstoječa urbanistična zasnova domačije se lahko ohranja. Glavna stavba 
naj se oblikuje po merilih stavbe tipa hiše na podeželju. Za varstvo 
pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 3. cono) veljajo merila iz 
43. člena odloka.  

DH90 vs SS, 
PC 

GE domačije v 
strnjenem 
vaškem okolju 

Vzpostavitev novih GE oz. izdaja gradbenega dovoljenja za gradnjo na le 
tej, je dopustna le na podlagi gradbenega dovoljenja za ureditev javnega 
prostora in predvideno gospodarsko javno infrastrukturo. Ta se načrtuje 
po predhodno izdelani strokovni podlagi za ureditev celote nepozidanega 
prostora. 
 
Glavna stavba naj se oblikuje po merilih stavbe tipa hiše na podeželju. 
Osnovni kubus glavne stavbe: največja širina 8,0 m + 5%, razmerje  
širine proti dolžini v tlorisu 2: 3; visoka do E1+M. En sekundarni kubus 
glavne stavbe je lahko umeščen s prilagoditvijo tudi na parcelni meji. Za 
varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 3. cono) veljajo 
merila iz 43. člena odloka. 

DH91 ike E GE                                                
infrastrukturneg
a objekta,              
podtip : GE 
komunikacijske 
in energetske 
infrastrukture 

Za območje se upoštevajo merila ohranjanja narave v tč. (23) oz. (24) iz 
44. člena odloka.  Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin 
(za 1. oz. 2. cono) veljajo merila iz 43. člena odloka. 



OPN Hrastnik, odlok, priloga 1: 
specifikacija enot urejanja prostora (EUP) (126. člen) 

 

18 
 

DH93 jps CD GE                                               
javne stavbe,              
podtip : GE 
poslovilne 
stavbe 

Na delu območja, ki spada v razred majhne in preostale poplavne 
nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje 
dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z 
njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08). Za 
varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 4. cono) veljajo 
merila iz 43. člena odloka. 

DH94 vo SK, 
PC 

GE domačije v 
odprtem 
vaškem okolju 

Na delu območja, ki spada v razred majhne in preostale poplavne 
nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje 
dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z 
njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08). Za 
varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 4. cono) veljajo 
merila iz 43. člena odloka. 

DH95 js
m 

CU GE                                                
javne stavbe,              
podtip : GE 
modernistične 
javne stavbe 

Dopustna je gradnja ene pomožne stavbe po merilih 124. člena odloka. 
Skladiščenje v zunanjem prostoru za potrebe obstoječe dejavnosti je 
dopustno. 

DH96 zsr ZS GE zelenih 
urbanih površin 
in zelenega 
sistema – 
površine za 
oddih, 
rekreacijo in 
šport 

Na območju je dopustna izvedba objekta športno rekreativne dejavnosti – 
balinišča s pripadajočo pomožno stavbo. 

DH97 ivč O GE                                                
infrastrukturneg
a objekta,              
podtip : GE 
vodohran 

 

DH98 ivč O GE                                                
infrastrukturneg
a objekta,              
podtip : GE 
vodohran 

Območje se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji 
upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka. 

DH99 ivč O GE                                                
infrastrukturneg
a objekta,              
podtip : GE 
vodohran 

Območje se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji 
upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka. 

DH100 ivč O GE                                                
infrastrukturneg
a objekta,              
podtip : GE 
vodohran 

 

DH101 ivč O GE                                                
infrastrukturneg
a objekta,              
podtip : GE 
vodohran 

 

DH102 ivč O GE                                                
infrastrukturneg
a objekta,              
podtip : GE 
vodohran 

 

DH103 ivč O GE                                                
infrastrukturneg
a objekta,              
podtip : GE 
vodohran 

Območje se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji 
upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka. 

DH104 ivč O GE                                                
infrastrukturneg
a objekta,              
podtip : GE 
vodohran 

Območje se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji 
upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka. 
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DH105 ivč O GE                                                
infrastrukturneg
a objekta,              
podtip : GE 
vodohran 

 

DH106 od A GE domačije v 
odprtem 
prostoru 

Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 4. cono) veljajo 
merila iz 43. člena odloka. 

DH107 od A GE domačije v 
odprtem 
prostoru 

Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 3. oz. 4. cono) 
veljajo merila iz 43. člena odloka. 

Gore 
GO01 od A GE domačije 

v odprtem 
prostoru 

  

GO02 od A GE domačije 
v odprtem 
prostoru 

  

GO03 vo A, 
PC 

GE domačije 
v odprtem 
vaškem 
okolju 

Območje se nahaja na VVO,  zato naj se pri načrtovanju in gradnji 
upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka. 

GO04 od A GE domačije 
v odprtem 
prostoru 

  

GO05 od A, 
PC 

GE domačije 
v odprtem 
prostoru 

Območje se nahaja na VVO,  zato naj se pri načrtovanju in gradnji 
upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka. 

GO06 od A GE domačije 
v odprtem 
prostoru 

  

GO07 od A GE domačije 
v odprtem 
prostoru 

Območje se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji 
upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka. 

GO08 od A GE domačije 
v odprtem 
prostoru 

Območje se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji 
upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka. 

GO09 ph SP GE                                      
počitniške 
hiše 

Enota se nahaja v vplivnem območju cerkve sv. Jurija, dovoljeni so posegi 
ki ne degradirajo prostorskega konteksta sakralnega spomenika (46., 47. 
člen). Območje se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji 
upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka. 

GO12 vo A, 
PC 

GE domačije 
v odprtem 
vaškem 
okolju 

(1) V EUP ležijo objekti KD Kozolec na domačiji Gore 41 (EDŠ 24003), 
Hlev na domačiji Gore 41 (EDŠ 24002), Gospodarsko poslopje na domačiji 
Gore 40 (EDŠ 24001), ki naj se urejajo v skladu z merili varovanih enot 
(46. člen). Z zadostnim odmikom in prilagoditvijo posegov v okolici 
značilnih stavb naj se ohranja prostorski kontekst, pojavnost in pogled na 
gospodarska poslopja. Pred posegi na enotah kulturne dediščine je 
potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote 
ZVKDS. Območje se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji 
upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka. 

GO13 od A, 
PC 

GE domačije 
v odprtem 
prostoru 

  

GO14 od A GE domačije 
v odprtem 
prostoru 

Del območja se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji 
upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka. 

GO15 od A GE domačije 
v odprtem 
prostoru 

Enota KD Hram na domačiji Gore 34 (EDŠ 24005) je zaščitena v skladu 
merili ZVKD (46., 47. člen). Z zadostnim odmikom in prilagoditvijo 
posegov v okolici značilnostim stavbe, naj se ohranja prostorski kontekst, 
pojavnost in pogled na gospodarsko poslopje.  

GO16 od A GE domačije 
v odprtem 

Del območja se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji 
upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka. 
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prostoru 

GO17 ph SP GE                                      
počitniške 
hiše 

Del območja se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji 
upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka. 

GO18 od A GE domačije 
v odprtem 
prostoru 

Del območja se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji 
upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka. Za območje se upoštevajo 
merila ohranjanja narave v tč. (23) oz. (24) iz 44. člena odloka. 

GO19 od A GE domačije 
v odprtem 
prostoru 

Del območja se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji 
upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka. 

GO20 od A GE domačije 
v odprtem 
prostoru 

Območje se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji 
upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka. 

GO21 ph SP GE                                      
počitniške 
hiše 

Območje se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji 
upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka. 

GO22 ph SP GE                                      
počitniške 
hiše 

Območje se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji 
upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka. 

GO23 od A GE domačije 
v odprtem 
prostoru 

Območje se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji 
upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka. 

GO24 ph SP GE                                      
počitniške 
hiše 

Območje se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji 
upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka. Za območje se upoštevajo 
merila ohranjanja narave v tč. (23) oz. (24) iz 44. člena odloka. 

GO25 ph SP GE                                      
počitniške 
hiše 

Območje se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji 
upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka. 

GO26 od A GE domačije 
v odprtem 
prostoru 

Območje se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji 
upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka. 

GO28 ph SP GE                                      
počitniške 
hiše 

Območje se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji 
upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka. 

GO29 ph SP GE                                      
počitniške 
hiše 

Območje se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji 
upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka. 

GO30 od A GE domačije 
v odprtem 
prostoru 

Območje se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji 
upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka. 

GO31 ph SP, 
PC 

GE                                      
počitniške 
hiše 

Območje se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji 
upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka. 

GO34 ph SP GE                                      
počitniške 
hiše 

Območje se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji 
upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka. 

GO35 ph SP GE                                      
počitniške 
hiše 

Območje se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji 
upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka. 

GO36 od A GE domačije 
v odprtem 
prostoru 

  

GO37 od A GE domačije 
v odprtem 
prostoru 

Za območje se upoštevajo merila ohranjanja narave v tč. (23) oz. (24) iz 
44. člena odloka. 

GO38 ph SP GE                                      
počitniške 
hiše 

Za območje se upoštevajo merila ohranjanja narave v tč. (23) oz. (24) iz 
44. člena odloka. 

GO39 od A GE domačije 
v odprtem 
prostoru 

  

GO40 od A GE domačije 
v odprtem 
prostoru 
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GO41 ph SP GE                                      
počitniške 
hiše 

Območje se nahaja na VVO,  zato naj se pri načrtovanju in gradnji 
upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka. Dodatni posegi na 
površinah ZO KP Kopitnik in NV Kopitnik niso dovoljeni z izjemo tistih, ki 
že imajo naravovarstveno soglasje in gradbeno dovoljenje. 

GO42 od A GE domačije 
v odprtem 
prostoru 

Dodatni posegi na površinah NV Kopitnik niso dovoljeni z izjemo tistih, ki 
že imajo naravovarstveno soglasje in gradbeno dovoljenje. 

GO43 ph SP GE                                      
počitniške 
hiše 

Za območje se upoštevajo merila ohranjanja narave v tč. (23) oz. (24) iz 
44. člena odloka. 

GO44 od A GE domačije 
v odprtem 
prostoru 

  

GO45 od A, 
PC 

GE domačije 
v odprtem 
prostoru 

  

GO46 od A GE domačije 
v odprtem 
prostoru 

Za območje se upoštevajo merila ohranjanja narave v tč. (23) oz. (24) iz 
44. člena odloka. 

GO47 ph SP GE                                      
počitniške 
hiše 

Za območje se upoštevajo merila ohranjanja narave v tč. (23) oz. (24) iz 
44. člena odloka. 

GO48 od A GE domačije 
v odprtem 
prostoru 

Območje se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji 
upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka. 

GO49 od A GE domačije 
v odprtem 
prostoru 

Območje se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji 
upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka. 

GO50 od A GE domačije 
v odprtem 
prostoru 

Območje se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji 
upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka.Za območje se upoštevajo 
merila ohranjanja narave v tč. (23) oz. (24) iz 44. člena odloka. 

GO51 od A GE domačije 
v odprtem 
prostoru 

Območje se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji 
upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka. 

GO52 od A GE domačije 
v odprtem 
prostoru 

Območje se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji 
upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka. 

GO53 od A GE domačije 
v odprtem 
prostoru 

  

GO54 ph SP GE                                      
počitniške 
hiše 

Območje se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji 
upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka. 

GO55 ph SP GE počitniške 
hiše 

Del območja se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji 
upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka. 

GO57 ph SP GE počitniške 
hiše 

Območje se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji 
upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka.  
 

GO58 ppn SP GE varovanje 
pogojev 
izvedbe OPPN 

OPPN 6-02: Območje počitniških hiš Pod Lazami; 
 Obstoječa stavbna struktura naj se v sklopu obstoječih GE do sprejetja 
OPPN ureja v skladu z merili GE tipa.ph. Obstoječe športno igrišče naj se 
vzdržuje. Območje se nahaja na VVO,  zato naj se pri načrtovanju in 
gradnji upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka. Za območje se 
upoštevajo merila ohranjanja narave v tč. (23) oz. (24) iz 44. člena 
odloka. 
Pri načrtovanju ureditev je potrebno zagotoviti neoviran dostop do 
sosednjih gozdnih zemljišč za potrebe gospodarjenja ter omogočiti 
prostore za začasno skladiščenje lesa. 

GO59 ppn SP GE varovanje 
pogojev 
izvedbe OPPN 

OPPN 6-04: Območje počitniških hiš Pustov hrib. Obstoječa stavbna 
struktura naj se v sklopu obstoječih GE do sprejetja OPPN ureja v skladu z 
merili GE tipa.ph. Del območja se nahaja na VVO, zato naj se pri 
načrtovanju in gradnji upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka. 
Pri načrtovanju ureditev je potrebno zagotoviti neoviran dostop do 
sosednjih gozdnih zemljišč za potrebe gospodarjenja ter omogočiti 
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prostore za začasno skladiščenje lesa. 

GO60 jsg BT GE                           
javne stavbe,                         
podtip : GE 
javne stavbe 
v gozdu 

Glavna stavba se lahko oblikuje po merilih hiše na podeželju ali 
paviljonske stavbe. Območje se nahaja na VVO, zato naj se pri 
načrtovanju in gradnji upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka.  

GO61 jsg BT GE                                                 
javne stavbe,                         
podtip : GE 
javne stavbe 
v gozdu 

Glavna stavba se lahko oblikuje po merilih hiše na podeželju ali 
paviljonske stavbe. Območje se nahaja na VVO, zato naj se pri 
načrtovanju in gradnji upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka. 

GO62 ppn SP GE varovanje 
pogojev 
izvedbe OPPN 

OPPN-6-05: Območje počitniških hiš Vrh na Gorah. Obstoječa stavbna 
struktura naj se v sklopu obstoječih GE  do sprejetja OPPN ureja v skladu 
z merili GE tipa .ph. Za območje se upoštevajo merila ohranjanja narave v 
tč. (23) oz. (24) iz 44. člena odloka. Pri načrtovanju ureditev je potrebno 
zagotavljati neoviran dostop do sosednjih gozdnih zemljišč za potrebe 
gospodarjenja ter omogočiti prostore za začasno skladiščenje lesa. 
 

GO63 pjc CD GE posebne 
javne stavbe, 
podtip: GE 
cerkve 

(1) Možni so posegi, ki so v skladu s sakralno funkcijo Cerkve sv. Jurija 
(EDŠ 2947) ter vplivnim območjem, ki naj se varuje. Dovoljeni so posegi, 
ki ne degradirajo prostorskega konteksta sakralnega spomenika. Pred 
posegi na enotah kulturne dediščine je potrebno pridobiti kulturno 
varstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Območje se nahaja 
na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošne merila 
iz 41. člena odloka. 

GO64 jsg BT, 
PC 

GE                                                 
javne stavbe,                         
podtip : GE 
javne stavbe 
v gozdu 

  

GO65 ivč O GE                                               
infrastrukturn
ega objekta, 
podtip: GE 
vodnega 
črpališča  

(1) Enota se nahaja v vplivnem območju cerkve sv. Jurija. Pred posegi v 
vplivnem območju enote kulturne dediščine je potrebno pridobiti kulturno 
varstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Območje se nahaja 
na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošne merila 
iz 41. člena odloka. 

GO66 od A GE domačije 
v odprtem 
prostoru 

  

GO67 zsr ZS GE zelenih 
urbanih 
površin in 
zelenega 
sistema – 
površine za 
oddih, 
rekreacijo in 
šport 

Območje se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji 
upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka. 

GO68 zdz ZD GE zelenih 
urbanih 
površin in 
zelenega 
sistema – 
druge 
urejene 
zelene 
površine 

Enota se nahaja v vplivnem območju cerkve sv. Jurija, dovoljeni so posegi 
ki ne degradirajo prostorskega konteksta sakralnega spomenika. Pred 
posegi v vplivnem območju enote kulturne dediščine je potrebno pridobiti 
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Območje se 
nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošne 
merila iz 41. člena odloka. 

GO69 ph SP GE počitniške 
hiše 

Območje se nahaja na VVO,  zato naj se pri načrtovanju in gradnji 
upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka. Za območje se upoštevajo 
merila ohranjanja narave v tč. (23) oz. (24) iz 44. člena odloka. 

GO70 ph SP GE počitniške 
hiše 

  

GO71 ph SP, GE počitniške   
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PC hiše 

GO72 ph SP GE počitniške 
hiše 

Območje se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji 
upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka. Za območje se upoštevajo 
merila ohranjanja narave v tč. (23) oz. (24) iz 44. člena odloka. 

GO73 ph SP GE počitniške 
hiše 

Za območje se upoštevajo merila ohranjanja narave v tč. (23) oz. (24) iz 
44. člena odloka. 

GO75 ph SP GE počitniške 
hiše 

  

GO76 ph SP GE počitniške 
hiše 

  

GO77 ivč O GE                                                
infrastrukturn
ega objekta,              
podtip : GE 
vodohran 

  

GO78 ph SP GE počitniške 
hiše 

  

GO79 ph SP GE počitniške 
hiše 

 Območje se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji 
upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka. 

GO80 ph SP GE počitniške 
hiše 

Del območja se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji 
upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka. 

GO81 ph SP GE počitniške 
hiše 

  

GO82 ph SP GE počitniške 
hiše 

  

GO83 ph SP GE počitniške 
hiše 

  

GO84 ph SP GE počitniške 
hiše 

  

GO85 ph SP GE počitniške 
hiše 

  

GO86 ph SP GE počitniške 
hiše 

  

GO87 ph SP GE počitniške 
hiše 

Del območja se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji 
upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka. 

GO88 ph SP GE počitniške 
hiše 

Del območja se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji 
upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka. 

GO90  
od 

A GE                                      
domačije v 
odprtem 
prostoru 

Območje se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji 
upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka. 

GO91 ph SP GE počitniške 
hiše 

  

GO92 ph SP GE počitniške 
hiše 

Območje se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji 
upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka. 

GO93 ph SP GE počitniške 
hiše 

Območje se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji 
upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka. 

GO94 ph SP GE počitniške 
hiše 

Območje se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji 
upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka. 

GO95 ph SP GE počitniške 
hiše 

Območje se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji 
upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka. 

GO96 ph SP GE počitniške 
hiše 

Območje se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji 
upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka. 

GO97 ph SP GE počitniške 
hiše 

Območje se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji 
upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka. Dodatni posegi na 
površinah NV Kopitnik niso dovoljeni z izjemo tistih, ki že imajo 
naravovarstveno soglasje in gradbeno dovoljenje. 

GO98 ph SP  GE 
počitniške 
hiše 

  

GO99 jsk CU  GE                                                
javne stavbe,              
podtip : GE 
klasične 

 Območje se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji 
upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka. 



OPN Hrastnik, odlok, priloga 1: 
specifikacija enot urejanja prostora (EUP) (126. člen) 

 

24 
 

javne stavbe 

GO100 ph SP GE počitniške 
hiše 

 Območje se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji 
upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka. 

GO101 ph SP GE počitniške 
hiše 

 

GO102 ivč O GE                                                
infrastrukturn
ega objekta,     
podtip : GE 
vodohran 

Območje se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji 
upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka. 

GO103 ivč O GE                                                
infrastrukturn
ega objekta,              
podtip : GE 
vodohran 

 

GO104 ivč O GE                                                
infrastrukturn
ega objekta,              
podtip : GE 
vodohran 

 

GO105 ivč O GE                                                
infrastrukturn
ega objekta,              
podtip : GE 
vodohran 

 

GO106 ivč O GE                                                
infrastrukturn
ega objekta,              
podtip : GE 
vodohran 

Območje se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji 
upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka. 

GO107 ivč O GE                                                
infrastrukturn
ega objekta,              
podtip : GE 
vodohran 

Območje se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji 
upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka. 

Hrastnik 
HR03 od A GE domačije 

v odprtem 
prostoru 

Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 3. cono) veljajo 
merila iz 43. člena odloka. 

HR04 od A GE domačije 
v odprtem 
prostoru 

Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 3. cono) veljajo 
merila iz 43. člena odloka. 

HR05 od A, 
PC 

GE domačije 
v odprtem 
prostoru 

Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 3. cono) veljajo 
merila iz 43. člena odloka. 

HR06 od A GE domačije 
v odprtem 
prostoru 

Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 3. cono) veljajo 
merila iz 43. člena odloka. 

HR07 od A GE domačije 
v odprtem 
prostoru 

OPPN 7-01: Center varstva starejših občanov, Za varstvo pridobivalnega 
prostora mineralnih surovin (za 2. cono in mejno območje med 2. in 3. 
cono) veljajo merila iz 43. člena odloka. 

HR08 od A GE domačije 
v odprtem 
prostoru 

Na območjih stavbnih zemljišč, ki segajo v varnostni pas DV gradnja in 
izvajanje dejavnosti v skladu z določili Uredbe o elektromagnetnem 
sevanju v naravnem in življenjskem okolju (UL RS, št. 70/96, 41/04) in 
Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter 
opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih 
omrežij (UL RS, št. 101/10) ni dopustna. 

HR09 od A GE domačije 
v odprtem 
prostoru 
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HR10 pv A GE                                
podeželske 
vile 

Vila Grajska pot 3 (EŠD 27749) je zaščitna in se varuje na avtentični 
lokaciji, v izvorni stavbni strukturi, urbanistično tlorisni zasnovi ter 
arhitekturnih značilnostih. Enota naj se ureja v skladu z merili varovane 
enote (46., 47. člen). Prav tako naj se ohranja vrtna ureditev. Obnovi naj 
se kostanjev drevored.  

HR11 od A GE domačije 
v odprtem 
prostoru 

  

HR12 od A GE domačije 
v odprtem 
prostoru 

  

HR13 od A GE domačije 
v odprtem 
prostoru 

  

HR14 od A GE domačije 
v odprtem 
prostoru 

  

HR15 od A GE domačije 
v odprtem 
prostoru 

  

HR16 vo A GE domačije 
v odprtem 
vaškem 
okolju 

Območje se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji 
upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka. 

HR17 od A, 
PC 

GE domačije 
v odprtem 
prostoru 

  

HR18 od A GE domačije 
v odprtem 
prostoru 

Dodatni posegi na površinah EPO Zasavsko hribovje niso dovoljeni z 
izjemo tistih, ki že imajo naravovarstveno soglasje in gradbeno dovoljenje. 

HR19 zpk ZK GE zelenih 
urbanih 
površin in 
zelenega 
sistema - 
pokopališča 

Pred posegi v vplivnem območju cerkve Matere božje v Dragi je potrebno 
pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. 
Dovoljeni so posegi, ki ne degradirajo prostorskega konteksta sakralnega 
spomenika. Za območje se upoštevajo merila ohranjanja narave v tč. (23) 
oz. (24) iz 44. člena odloka. 

HR20 pjc CD GE                                                
posebne 
javne stavbe,                           
podtip : GE 
cerkve 

Cerkev Matere božje v Dragi (EDŠ 3014) naj se varuje v skladu z merili 
ZVKD, prav tako vplivno območje le te (46., 47. člen).  

HR21 hv SS, 
PC 

GE  hiše v 
vrsti 

Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 4. cono) veljajo 
merila iz 43. člena odloka. 

HR22 jpp PO GE                                               
središčnega 
javnega 
prostora, 
podtip: GE 
javnega 
parkirišča 

Enota KD Železniška kurilnica (EŠD 27476) je zaščitna in se varuje na 
avtentični lokaciji, v izvorni stavbni strukturi. Železniška postaja  (EŠD 
27475) naj se varuje na avtentični lokaciji, v  urbanistično tlorisni zasnovi 
ter arhitekturnih značilnostih (46., 47. člen). Na območju naj se ohranja 
avtobusno postajališče. Del območja spada v razred majhne, srednje, 
preostale in velike poplavne nevarnosti ter majhne in srednje erozijske 
nevarnosti.  Po izvedenih omilitvenih ukrepih območje spada v majhno, 
srednjo, veliko in preostalo poplavno nevarnost.  Veljajo omejitve po 
Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor 
na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih 
voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08). Za območje se upoštevajo merila 
ohranjanja narave v tč. (23) oz. (24) iz 44. člena odloka. 

HR23 tm CU, 
PC 

GE trško - 
mestne hiše  

Za območje se upoštevajo merila ohranjanja narave v tč. (23) oz. (24) iz 
44. člena odloka. 
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HR24 jsm CU  GE                                                
javne stavbe,              
podtip : GE 
modernistične 
javne stavbe 

Za območje se upoštevajo merila ohranjanja narave v tč. (23) oz. (24) iz 
44. člena odloka. Del območja spada v razred majhne, srednje, preostale 
in velike poplavne nevarnosti ter majhne in srednje erozijske nevarnosti.  
Veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti 
in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi 
povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08). 

HR25 jsg BT, 
PC 

GE                                                 
javne stavbe,              
podtip : GE 
javne stavbe 
v gozdu 

Glavna stavba se lahko oblikuje po merilih hiše na podeželju ali 
paviljonske stavbe. Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin 
(za 3. cono) veljajo merila iz 43. člena odloka. 

HR27 zpa ZP  GE zelenih 
urbanih 
površin in 
zelenega 
sistema – 
parki 

Območje EUP leži v območju enote KD Vila Grajska pot 3 (EŠD 27749), ki 
naj se ureja v skladu z merili varovane enote (46., 47. člen). Ker bi 
gradbeni posegi na območju vile negativno posegli v prostorsko integriteto 
ter na kvalitetne poglede na in iz območja vile, gradnja novih objektov ni 
dopustna. 

HR31 vs SK, 
PC 

GE domačije 
v odprtem 
vaškem 
okolju 

Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 3. oz. 4.  cono) 
veljajo merila iz 43. člena odloka. 

HR32 hm SS, 
PC 

GE 
modernistične 
stanovanjske 
hiše 

Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 4. cono) veljajo 
merila iz 43. člena odloka. 

HR33 jsm CU, 
PC 

GE                                                
javne stavbe,       
podtip : GE 
modernistične 
javne stavbe 

 Na GE naj se dejavnosti primerno (VVZ) vzdržujejo ustrezne zelene 
površine, zunanja ureditev in oblikovanje stavbe naj bo oblikovno 
usklajeno in prilagojeno vlogi GE. Za varstvo pridobivalnega prostora 
mineralnih surovin (za 4. cono) veljajo merila iz 43. člena odloka. 

HR34 tm CU GE trško - 
mestne hiše  

Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 4. cono) veljajo 
merila iz 43. člena odloka. 

HR35 zvr ZV GE zelenih 
urbanih 
površin in 
zelenega 
sistema – 
površine za 
vrtičkarstvo 

Del območja spada v razred srednje, majhne in preostale poplavne 
nevarnosti ter majhne in srednje erozijske dejavnosti. Po izvedenih 
omilitvenih ukrepih območje spada v majhno, srednjo in preostalo 
poplavno nevarnost. Veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za 
izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi 
poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 
89/08). Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 3. oz. 4. 
cono) veljajo merila iz 43. člena odloka. 

HR37 hm SS, 
PC 

GE 
modernistične 
stanovanjske 
hiše 

 Nove GE se lahko opredelijo le v območju obstoječega javnega prostora 
ceste oziroma morajo imeti zagotovljen priključek iz le te. Del območja  
spada v razred srednje, majhne in preostale poplavne nevarnosti ter 
majhne erozijske nevarnosti.  Po izvedenih omilitvenih ukrepih območje 
spada v majhno in preostalo poplavno nevarnost.  Veljajo omejitve po 
Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor 
na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih 
voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08). Za varstvo pridobivalnega prostora 
mineralnih surovin (za 3. oz. 4. cono) veljajo merila iz 43. člena odloka. 

HR38 jpa PO GE                                               
javnega 
prostora,              
podtip : GE 
avtobusnih 
postajališč 

Del območja spada v razred majhne in preostale poplavne nevarnosti.  Po 
izvedbi omilitvenih ukrepov se območje nahaja v razredu preostale 
poplavne nevarnosti. Veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za 
izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi 
poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 
89/08). 
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HR39 tm CU, 
VC 

GE trško - 
mestne hiše 

Del območja spada v razred majhne, preostale in srednje poplavne 
nevarnosti ter majhne erozijske nevarnosti. Po izvedenih omilitvenih 
ukrepih območje spada v majhno in preostalo poplavno nevarnost.  
Veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti 
in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi 
povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08). Za območje 
se upoštevajo merila ohranjanja narave v tč. (23) oz. (24) iz 44. člena 
odloka. 

HR41 vo A, 
PC 

GE domačije 
v odprtem 
vaškem 
okolju 

Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 3. cono) veljajo 
merila iz 43. člena odloka.  

HR42 od A GE domačije 
v odprtem 
prostoru 

Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 3. cono) veljajo 
merila iz 43. člena odloka. 

HR43 ppn SS, 
PC 

GE varovanje 
pogojev 
izvedbe OPPN 

OPPN 7-01: Center varstva starejših občanov. Varujejo naj se razvojna 
izhodišča ureditve celote oziroma do sprejetja OPPN naj se ohrani 
obstoječe stanje na nepozidanih zemljiščih. Na stavbah zgrajenih s 
pravnomočnimi dovoljeni so dopustne tudi rekonstrukcije. Na obstoječi 
stavbni strukturi so dovoljena le vzdrževalna dela.  Za varstvo 
pridobivalnega prostora mineralnih surovin (mejno območje med 2. in 3. 
cono oz. za 3. cono) veljajo merila iz 43. člena odloka. Do sprejetja OPPN 
je na že obstoječih območjih dopustno vrtičkarstvo - širitev vrtičkarstva ni 
dopustna. Pri načrtovanju ureditev je potrebno zagotoviti neoviran dostop 
do sosednjih gozdnih zemljišč za potrebe gospodarjenja ter omogočiti 
prostore za začasno skladiščenje lesa. 
 

HR44 ppn SS, 
SB, 
CD, 
PC 

GE varovanje 
pogojev 
izvedbe OPPN 

OPPN 7-01: Center varstva starejših občanov. Varujejo naj se razvojna 
izhodišča ureditve celote oziroma do sprejetja OPPN naj se ohrani 
obstoječe stanje na nepozidanih zemljiščih. Na stavbah zgrajenih s 
pravnomočnimi dovoljeni so dopustne tudi rekonstrukcije. Na obstoječi 
stavbni strukturi so dovoljena le vzdrževalna dela. Za varstvo 
pridobivalnega prostora mineralnih surovin (mejno območje med 2. in 3. 
cono oz. za 3. cono) veljajo merila iz 43. člena odloka. Do sprejetja OPPN 
je na že obstoječih območjih dopustno vrtičkarstvo - širitev vrtičkarstva ni 
dopustna.  

HR45 ppn ZD, 
PC 

GE varovanje 
pogojev 
izvedbe OPPN 

OPPN 7-01: Center varstva starejših občanov. Varujejo naj se razvojna 
izhodišča ureditve celote oziroma do sprejetja OPPN naj se ohrani 
obstoječe stanje na nepozidanih zemljiščih. Na stavbah zgrajenih s 
pravnomočnimi dovoljeni so dopustne tudi rekonstrukcije. Na obstoječi 
stavbni strukturi so dovoljena le vzdrževalna dela. Za varstvo 
pridobivalnega prostora mineralnih surovin (mejno območje med 2. in 3. 
cono oz. za 3. cono) veljajo merila iz 43. člena odloka. Do sprejetja OPPN 
je na že obstoječih območjih dopustno vrtičkarstvo - širitev vrtičkarstva ni 
dopustna. Pri načrtovanju ureditev je potrebno zagotoviti neoviran dostop 
do sosednjih gozdnih zemljišč za potrebe gospodarjenja ter omogočiti 
prostore za začasno skladiščenje lesa. 
 

HR48 zsr ZS GE                                               
zelenih 
urbanih 
površin in 
zelenega 
sistema- 
površine za 
oddih, 
rekreacijo in 
šport 

Za kmetijsko rabo zemljišč glede dopustnih dejavnosti, gradenj in 
objektov se poleg meril tipa GE .zsr, lahko uporabljajo tudi merila .zvr iz 
100. člena. Del območja spada v razred srenje, majhne in preostale 
poplavne nevarnosti in majhne erozijske nevarnosti.  Po izvedenih 
omilitvenih ukrepih območje spada v majhno, srednjo in preostalo 
poplavno nevarnost. Veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za 
izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi 
poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 
89/08). Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 4. 
cono) veljajo merila iz 43. člena odloka. 

HR49 hm SS, 
PC 

GE 
modernistične 
stanovanjske 
hiše 

Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 4. cono) veljajo 
merila iz 43. člena odloka. 

HR50 zdz ZD GE zelenih 
urbanih 
površin in 
zelenega 

Za kmetijsko rabo zemljišč glede dopustnih dejavnost, gradenj in objektov 
se poleg meril tipa GE .zdz, lahko uporabljajo tudi merila .zvr iz 100. 
člena. Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 4. cono) 
veljajo merila iz 43. člena odloka.  
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sistema – 
druge 
urejene 
zelene 
površine 

HR51 vh SS, 
PC 

GE                                          
stanovanj v 
bloku 

Povzročitelj hrupa oziroma upravljavec naprav, ki povzročajo hrup je 
dolžan zagotoviti ukrepe za zmanjšanje emisije hrupa iz vira hrupa in 
širjenja hrupa v okolje za zmanjšanje izpostavljenosti hrupu tako, da vplivi 
hrupa  v tej EUP ne bodo preseženi za območja z dopustno II. SVPH v 
skladu z Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Ur. l. RS, št. 
105/05, 34/08, 109/09 in 62/10). Ukrepe za prilagoditev uporabe in 
obratovanja naprav mora izvesti najpozneje do 31. 12. 2020. Za varstvo 
pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 3. oz. 4. cono) veljajo 
merila iz 43. člena odloka. 

HR52 hm SS, 
PC 

GE 
modernistične 
stanovanjske 
hiše 

Obstoječi naklon streh na glavnih stavbah naj se v celotnem EUP ohranja. 
Povzročitelj hrupa oziroma upravljavec naprav, ki povzročajo hrup je 
dolžan zagotoviti ukrepe za zmanjšanje emisije hrupa iz vira hrupa in 
širjenja hrupa v okolje za zmanjšanje izpostavljenosti hrupu tako, da vplivi 
hrupa  v tej EUP ne bodo preseženi za območja z dopustno II. SVPH v 
skladu z Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Ur. l. RS, št. 
105/05, 34/08, 109/09 in 62/10). Ukrepe za prilagoditev uporabe in 
obratovanja naprav mora izvesti najpozneje do 31. 12. 2020. Za varstvo 
pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 3. oz. 4. cono) veljajo 
merila iz 43. člena odloka. 

HR53 hm SS, 
PC 

GE 
modernistične 
stanovanjske 
hiše 

Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 3. oz. 4. cono) 
veljajo merila iz 43. člena odloka. 

HR54 zpa ZP, 
PC, 
VC 

GE zelenih 
urbanih 
površin in 
zelenega 
sistema –  
parki 

Del območja spada v razred majhne, srednje, preostale in velike poplavne 
nevarnosti ter majhne erozijske nevarnosti. Po izvedenih omilitvenih 
ukrepih območje spada v majhno, srednjo, veliko in preostalo poplavno 
nevarnost.  Veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje 
dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z 
njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08). Za 
varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 4. cono) veljajo 
merila iz 43. člena odloka. 

HR56 ičn O GE                                               
infrastrukturn
ega objekta, 
podtip: GE 
vodnega 
črpališča  

Del območja spada v razred majhne in srednje poplavne nevarnosti ter 
majhne erozijske nevarnosti. Po izvedenih omilitvenih ukrepih območje 
spada v majhno, srednjo in preostalo poplavno nevarnost. Veljajo 
omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in 
posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi 
povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08). Za varstvo 
pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 4. cono) veljajo merila iz 
43. člena odloka. 

HR57 jsk CU, 
PC, 
VC 

GE                                                
javne stavbe,              
podtip : GE 
klasične javne 
stavbe 

(1) Ohranja naj se obstoječa stavbna struktura glavne stavbe za potrebe 
kvartarnih dejavnosti, ki v le tej lahko zaživijo. Dejavnosti primerno naj 
uredijo tudi zunanje površine GE s tem da se osnovni prostorski koncept 
zelenega sistema naj ohranja.  Del območja spada v razred majhne, 
preostale in srednje poplavne nevarnosti ter majhne erozijske nevarnosti. 
Veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti 
in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi 
povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08). Za območje 
se upoštevajo merila ohranjanja narave v tč. (23) oz. (24) iz 44. člena 
odloka. Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 4. cono) 
veljajo merila iz 43. člena odloka. 

HR58 jgd CU, 
PC, 
VC 

GE                                                 
javne stavbe,                         
podtip : GE 
gasilnega 
doma  

Glavna stavba se lahko oblikuje po merilih  klasične javne stavbe ali trško 
mestne hiše. Del območja spada v razred majhne, preostale in srednje 
poplavne nevarnosti. Po izvedbi omilitvenih ukrepov se območje nahaja v 
razredu preostale poplavne nevarnosti. Veljajo omejitve po Uredbi o 
pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na 
območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih 
voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08). 
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HR59 tm CU GE trško - 
mestne hiše  

Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 3. oz. 4.  cono) 
veljajo merila iz 43. člena odloka. 

HR60 jsm CU, 
PC 

GE                  
javne stavbe,              
podtip : GE 
modernistične 
javne stavbe 

Del območja spada v razred preostale poplavne nevarnosti. Po izvedbi 
omilitvenih ukrepov se območje nahaja v razredu preostale poplavne 
nevarnosti. Veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje 
dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z 
njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08). Za 
varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 4. cono) veljajo 
merila iz 43. člena odloka. 

HR61 jsk CU, 
PC, 
VC 

GE                                                
javne stavbe,              
podtip : GE 
klasične javne 
stavbe 

Glavne fasade nadomestnih stavb naj se locirajo na obstoječo gradbeno 
linijo oziroma regulacijske črte. Upoštevajo se merila posegov oziroma 
nadomestne stavbe na naselbinsko pomembnih izvornih stavbah (79. 
člen). Del območja spada v razred majhne, preostale in srednje poplavne 
nevarnosti. Po izvedbi omilitvenih ukrepov se območje nahaja v razredu 
preostale poplavne nevarnosti. Veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in 
omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, 
ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja 
(Ur. l. RS, št. 89/08). Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih 
surovin (za 4. cono) veljajo merila iz 43. člena odloka. 

HR62 gs IG GE 
gospodarske 
stavbe 

Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 4. cono) veljajo 
merila iz 43. člena odloka. 

HR63 vs SK GE domačije 
v strnjenem 
vaškem 
okolju 

Glavna stavba naj se oblikuje po merilih stavbe tipa hiše na podeželju. 
Pomožne stavbe je dovoljeno graditi le kot enostavni ali nezahtevni 
objekte. Za območje se upoštevajo merila ohranjanja narave v tč. (23) oz. 
(24) iz 44. člena odloka. Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih 
surovin (za 4. cono) veljajo merila iz 43. člena odloka. 

HR64 vo SK GE domačije 
v odprtem 
vaškem 
okolju 

Del območja spada v razred srednje, majhne in preostale poplavne 
nevarnosti. Veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje 
dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z 
njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08).Za 
območje se upoštevajo merila ohranjanja narave v tč. (23) oz. (24) iz 44. 
člena odloka. Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 3. 
oz. 4. cono) veljajo merila iz 43. člena odloka. 

HR65 jpa PC GE                                               
javnega 
prostora,              
podtip : GE 
avtobusnih 
postajališč 

Del območja spada v razred srednje,  majhne in preostale poplavne 
nevarnosti.  Po izvedbi omilitvenih ukrepov se območje nahaja v razredu 
preostale poplavne nevarnosti. Veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in 
omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, 
ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja 
(Ur. l. RS, št. 89/08). Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih 
surovin (za 4. cono) veljajo merila iz 43. člena odloka. 

HR66 zdz ZD, 
PC, 
VC 

GE zelenih 
urbanih 
površin in 
zelenega 
sistema – 
druge 
urejene 
zelene 
površine 

Obstoječa pomožne stavbe (garaže) se lahko le vzdržujejo. Del območja 
spada v razred majhne, preostale in srednje poplavne nevarnosti. Po 
izvedbi omilitvenih ukrepov se območje nahaja v razredu preostale in 
srednje poplavne nevarnosti. Veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in 
omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, 
ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja  
(Ur. l. RS, št. 89/08). Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih 
surovin (za 4. cono) veljajo merila iz 43. člena odloka. 

HR67 pjo CU, 
PC, 
VC 

GE                   
posebne 
javne stavbe,              
podtip : GE 
obeležij, 
spomenikov 
in kapelic 

V sklopu prezentacije obstoječega spomenika žrtvam z Grobnico (EŠD 
241539) naj se uredi primerna hortikulturna in parkovna ureditev 
(spominski park) s urbano opremo (razsvetljava, klopi, koši) ter 
avtobusnim postajališčem. Enota naj se ureja v skladu z 46. in 47. 
členom. Del območja spada v razred majhne, preostale in srednje 
poplavne nevarnosti.  Po izvedbi omilitvenih ukrepov se območje nahaja v 
razredu preostale poplavne nevarnosti. Veljajo omejitve po Uredbi o 
pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na 
območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih 
voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08). Za varstvo pridobivalnega prostora 
mineralnih surovin (za 4. cono) veljajo merila iz 43. člena odloka. 
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HR68 vs SK GE domačije 
v strnjenem 
vaškem 
okolju 

Glavna stavba naj se oblikuje po merilih stavbe tipa hiše na podeželju.  Na 
delu območja, ki spada v razred preostale poplavne nevarnosti, veljajo 
omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in 
posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi 
povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08). Za varstvo 
pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 4. cono) veljajo merila iz 
43. člena odloka. 

HR69 vs SK GE domačije 
v strnjenem 
vaškem 
okolju 

 Glavna stavba naj se oblikuje po merilih stavbe tipa hiše na podeželju. 
Pomožne stavbe je dovoljeno graditi le kot enostavni ali nezahtevni 
objekte. Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 4. 
cono) veljajo merila iz 43. člena odloka. 

HR70 vs SK GE domačije 
v strnjenem 
vaškem 
okolju 

Glavna stavba naj se oblikuje po merilih stavbe tipa hiše na podeželju.  
Pomožne stavbe je dovoljeno graditi le kot enostavni ali nezahtevni 
objekte. Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 4. 
cono) veljajo merila iz 43. člena odloka. 

HR72 vs SK, 
PC 

GE domačije 
v strnjenem 
vaškem 
okolju 

Dopustna je gradnja pomožne stavbe do bruto tlorisne površine 100m2. 
Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 3. oz. 4.  cono) 
veljajo merila iz 43. člena odloka. 

HR73 vs SK, 
PC 

GE domačije 
v strnjeneme 
vaškem 
okolju 

Glavna stavba naj se oblikuje po merilih stavbe tipa hiše na podeželju. Del 
območja spada v razred majhne in  preostale poplavne nevarnosti. Veljajo 
omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in 
posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi 
povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08). Za varstvo 
pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 4. cono) veljajo merila iz 
43. člena odloka. 

HR74 tm CU, 
PC, 
VC 

GE trško - 
mestne hiše  

(1) Zaradi geomorfologije terena je ob umestitvi glavne stavbe na GL 
možna umestitev dvorišča v primarnem delu GE tudi če ne zadošča 
določilu o minimalni širini, vendar v minimalni širini 3,0 m. Del območja 
spada v razred majhne, preostale in srednje poplavne nevarnosti.  Po 
izvedenih omilitvenih ukrepih območje spada v majhno poplavno 
nevarnost. Veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje 
dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z 
njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08). Za 
varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 4. cono) veljajo 
merila iz 43. člena odloka. 

HR75 tm CU, 
PC, 
VC 

GE trško - 
mestne hiše  

Del območja spada v razred majhne, preostale in srednje poplavne 
nevarnosti.  Po izvedenih omilitvenih ukrepih območje spada v majhno, 
srednjo in preostalo poplavno nevarnost. Veljajo omejitve po Uredbi o 
pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na 
območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih 
voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08). Za varstvo pridobivalnega prostora 
mineralnih surovin (za 4. cono) veljajo merila iz 43. člena odloka. 

HR76 jsk CU GE                                                
javne stavbe,              
podtip : GE 
klasične javne 
stavbe 

Del območja spada v razred majhne in preostale poplavne nevarnosti.  Po 
izvedenih omilitvenih ukrepih območje spada v majhno in preostalo 
poplavno nevarnost. Veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za 
izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi 
poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 
89/08). 

HR77 jsm CU, 
VC 

GE                            
javne stavbe,              
podtip : GE 
modernistične 
javne stavbe 

Del območja spada v razred majhne in preostale poplavne nevarnosti. Po 
izvedenih omilitvenih ukrepih območje spada v majhno in preostalo 
poplavno nevarnost. Veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za 
izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi 
poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 
89/08). 

HR78 ike E, 
VC 

GE                                           
infrastrukturn
ega objekta, 
podtip: GE 
objekt 
energetske 
infrastrukture 

Del območja spada v razred majhne, preostale in srednje poplavne 
nevarnosti.  Po izvedenih omilitvenih ukrepih območje spada v majhno in 
preostalo poplavno nevarnost. Veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in 
omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, 
ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja 
(Ur. l. RS, št. 89/08). 
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HR79 jsm CU GE                                               
javne stavbe,              
podtip : GE 
modernistične 
javne stavbe 

Del območja spada v razred majhne, preostale in srednje poplavne 
nevarnosti ter  majhne erozijske nevarnosti. Po izvedenih omilitvenih 
ukrepih območje spada v majhno, srednjo in preostalo poplavno 
nevarnost. Veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje 
dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z 
njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08). 

HR80 pin IP, 
PC, 
VC 

GE varovanja 
meril 
veljavnih 
prostorsko 
izvedbenih 
načrtov 

Velja Odlok o zazidalnem načrtu industrijske cone TKI Hrastnik (UVZ, št. 
4/92, 9/95); 
Del območja spada v razred majhne, preostale srednje in velike poplavne 
nevarnosti ter majhne in srednje erozijske nevarnosti.  Po izvedenih 
omilitvenih ukrepih območje spada v majhno, srednjo in preostalo 
poplavno nevarnost. Območje spada prav tako v območje majhne in 
srednje erozijske nevarnosti. Veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in 
omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, 
ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja 
(Ur. l. RS, št. 89/08).Na območju veljajo ukrepi varstva pred naravnimi in 
drugimi nesrečami skladno z načrtom zaščite in reševanja ob nesreči z 
nevarno snovjo.  

HR81 gs IG, 
PC 

GE 
gospodarske 
stavbe 

Vila de Seppi  (EŠD 19354)- kulturni spomenik, je zaščiten in se varuje na 
avtentični lokaciji ter v izvorni stavbni strukturi, urbanistično tlorisni 
zasnovi ter arhitekturnih značilnostih. Pri rednem vzdrževanju in posegih v 
objekt in njegovo vplivno območje se upošteva Odlok o razglasitvi Vile de 
Seppi, Grajska pot 10 Hrastnik za kulturni spomenik lokalnega pomena 
(UV Zasavja, št. 5/2006, 7/2006). Pred posegi na enoti kulturne dediščine 
je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote 
ZVKDS. 

HR82 gs IG GE 
gospodarske 
stavbe 

Dopustna gradnja industrijskih stavb brez omejitev velikosti.  
Obstoječe dejavnosti se lahko ohranjajo. 

HR83 gs IG, 
PC 

GE 
gospodarske 
stavbe 

Dopustna gradnja industrijskih stavb brez omejitev velikosti.  
Del območja spada v razred majhne, preostale in srednje poplavne 
nevarnosti. Po izvedenih omilitvenih ukrepih območje spada v majhno in 
srednjo poplavno nevarnost. Veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in 
omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, 
ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja 
(Ur. l. RS, št. 89/08). 

HR84 vo SK, 
PC 

GE domačije 
v odprtem 
vaškem 
okolju 

 

HR85 zdz ZD, 
PC 

GE zelenih 
urbanih 
površin in 
zelenega 
sistema – 
druge 
urejene 
zelene 
površine 

 

HR86 vo SK, 
PC 

GE domačije 
v odprtem 
vaškem 
okolju 

  

HR87 gs IG GE                                
gospodarske 
stavbe 

Obstoječe stanje glede namembnosti stavbe in dejavnosti se lahko 
ohranja.  

HR88 zdz ZD, 
PC 

GE zelenih 
urbanih 
površin in 
zelenega 
sistema – 
druge 
urejene 
zelene 
površine 

Za območje se upoštevajo merila ohranjanja narave v tč. (23) oz. (24) iz 
44. člena odloka. Na delu območja, ki spada v razred preostale poplavne 
nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje 
dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z 
njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08). Po 
izvedbi omilitvenih ukrepov se območje nahaja v razredu preostale 
poplavne nevarnosti. Veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za 
izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi 
poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 
89/08).Območje se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji 
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upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka. 

HR89 vh SS, 
PC, 
PŽ 

GE                                       
večstanovanj
ske stavbe 

Povzročitelj hrupa oziroma upravljavec naprav, ki povzročajo hrup je 
dolžan zagotoviti ukrepe za zmanjšanje emisije hrupa iz vira hrupa in 
širjenja hrupa v okolje za zmanjšanje izpostavljenosti hrupu tako, da vplivi 
hrupa  v tej EUP ne bodo preseženi za območja z dopustno II. SVPH v 
skladu z Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Ur. l. RS, št. 
105/05, 34/08, 109/09 in 62/10). Ukrepe za prilagoditev uporabe in 
obratovanja naprav mora izvesti najpozneje do 31. 12. 2020. 

HR90 hm SS, 
PC 

GE 
modernistične 
stanovanjske 
hiše 

Obstoječ naklon streh na glavnih stavbah naj se v celotnem EUP ohranja. 
Povzročitelj hrupa oziroma upravljavec naprav, ki povzročajo hrup je 
dolžan zagotoviti ukrepe za zmanjšanje emisije hrupa iz vira hrupa in 
širjenja hrupa v okolje za zmanjšanje izpostavljenosti hrupu tako, da vplivi 
hrupa  v tej EUP ne bodo preseženi za območja z dopustno II. SVPH v 
skladu z Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Ur. l. RS, št. 
105/05, 34/08, 109/09 in 62/10). Ukrepe za prilagoditev uporabe in 
obratovanja naprav mora izvesti najpozneje do 31. 12. 2020. Za varstvo 
pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 4. cono) veljajo merila iz 
43. člena odloka. 

HR92 jsm CU, 
PC 

GE                                                
javne stavbe,              
podtip : GE 
modernistične 
javne stavbe 

V celotni glavni stavbi je dopustno bivanje oziroma varovana stanovanja. 
Višinski gabarit stavbe lahko sega do E4. Po izvedbi omilitvenih ukrepov 
se območje nahaja v razredu majhne in  preostale poplavne nevarnosti. 
Območje spada prav tako v območje majhne erozijske nevarnosti. Veljajo 
omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in 
posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi 
povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08). Za varstvo 
pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 4. cono) veljajo merila iz 
43. člena odloka. 

HR93 pin SS, 
CU, 
PC, 
ZD, 
E 

GE varovanja 
meril 
veljavnih 
prostorsko 
izvedbenih 
načrtov 

Velja Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu »Resnica S5« 
(Ur. Vestnik Zasavja, št. 4/2009); 
Mlakarjevo stanovanje - enota KD ( EŠD  19353) naj se varuje na 
avtentični lokaciji v skladu s 46. in 47. členom. Za varstvo pridobivalnega 
prostora mineralnih surovin (za 3. oz. 4. cono) veljajo merila iz 43. člena 
odloka.  

HR94 pin CU, 
E, 
PC 

GE varovanja 
meril 
veljavnih 
prostorsko 
izvedbenih 
načrtov 

Velja Odlok o ureditvenem načrtu C2 – C4 industrijska cona  RRP Hrastnik 
in KOP Hrastnik (UVZ, št. 8/88, 7/93, 11/06, 13/07);  
Jašek Hrastnik enota KD ( EŠD 28347) ter rudniški kompresor (EDŠ 81239 
naj se varuje na avtentični lokaciji. Enoti naj se urejata v skladu s 46. in 
47. členom. Del območja spada v razred srednje, majhne in preostale 
poplavne nevarnosti. Po izvedbi omilitvenih ukrepov se območje nahaja v 
razredu preostale poplavne nevarnosti. Veljajo omejitve po Uredbi o 
pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na 
območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih 
voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08). Za varstvo pridobivalnega prostora 
mineralnih surovin (za 4. cono) veljajo merila iz 43. člena odloka.   

HR95 pin CU, 
BC, 
SS,
ZD, 
PC, 
SB 

GE varovanja 
meril 
veljavnih 
prostorsko 
izvedbenih 
načrtov 

Velja Odlok o ureditvenem načrtu za območje Log – Novi Log (UVZ, št. 
6/00, 10/02, 11/04, 21/05 in 11/09);Posegi v EUP naj so v skladu merili 
varovanj v EUP - s sakralno funkcijo enote KD Cerkve Kristusa Kralja (EŠD 
3013). Pred posegi v vplivnem območju enote kulturne dediščine je 
potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote 
ZVKDS. Del območja spada v razred majhne, preostale in srednje 
poplavne nevarnosti ter majhne erozijske nevarnosti. Po izvedenih 
omilitvenih ukrepih območje spada v majhno, srednjo in preostalo 
poplavno nevarnost. Površina stadiona na Logu se za potrebe zaščite in 
reševanja ureja tudi kot heliodrom. Veljajo omejitve po Uredbi o pogojih 
in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, 
ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja 
(Ur. l. RS, št. 89/08). Povzročitelj hrupa oziroma upravljavec naprav, ki 
povzročajo hrup je dolžan zagotoviti ukrepe za zmanjšanje emisije hrupa 
iz vira hrupa in širjenja hrupa v okolje za zmanjšanje izpostavljenosti 
hrupu tako, da vplivi hrupa  v tej EUP ne bodo preseženi za območja z 
dopustno II. SVPH v skladu z Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa 
v okolju (Ur. l. RS, št. 105/05, 34/08, 109/09 in 62/10). Ukrepe za 
prilagoditev uporabe in obratovanja naprav mora izvesti najpozneje do 31. 
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12. 2020. Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 4. 
cono) veljajo merila iz 43. člena odloka. 

HR96 zpa ZP, 
ZD 

GE zelenih 
urbanih 
površin in 
zelenega 
sistema –  
parki 

Del območja  spada v razred srednje, majhne in preostale poplavne 
nevarnosti. Po izvedenih omilitvenih ukrepih območje spada v majhno in 
preostalo poplavno nevarnost. Veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in 
omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, 
ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja 
(Ur. l. RS, št. 89/08). Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih 
surovin (za 4. cono) veljajo merila iz 43. člena odloka. 

HR97 pin CU, 
BC, 
ZD, 
PC, 
VC 

GE varovanja 
meril 
veljavnih 
prostorsko 
izvedbenih 
načrtov 

Velja Odlok o zazidalnem načrtu za območje centra v Hrastniku ob Bobnu 
(UVZ, št. 3/95, 8/08).  
Na delu območja, ki spada v razred majhne, srednje, preostale in velike 
poplavne nevarnosti ter mahne erozijske nevarnosti. Po izvedenih 
omilitvenih ukrepih območje spada v majhno, srednjo, veliko in preostalo 
poplavno nevarnost. Veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za 
izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi 
poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 
89/08). Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 4. 
cono) veljajo merila iz 43. člena odloka. 

HR98 sb CU, 
PC 

GE                                          
stanovanj v 
bloku 

Del območja spada v razred srednje, majhne in preostale poplavne 
nevarnosti in mahne erozijske nevarnosti.  Po izvedenih omilitvenih 
ukrepih območje spada v majhno in preostalo poplavno nevarnost. 
Območje spada prav tako v območje majhne erozijske nevarnosti. Veljajo 
omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in 
posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi 
povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08). Za varstvo 
pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 3. oz. 4. cono) veljajo 
merila iz 43. člena odloka. 

HR99  
jsp 

CU, 
PC, 
VC 

GE                                                
javne stavbe,              
podtip : GE 
paviljonske 
stavbe 

Figuralna skupina Izmena v rovu  (EŠD 260279) je zaščiten in se varuje 
na avtentični lokaciji in ureja v skladu z merili varovane enote (46., 47. 
člen). Del območja spada v razred majhne in preostale poplavne 
nevarnosti. Po izvedbi omilitvenih ukrepov se območje nahaja v razredu 
preostale poplavne nevarnosti. Veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in 
omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, 
ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja 
(Ur. l. RS, št. 89/08). Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih 
surovin (za 4. cono) veljajo merila iz 43. člena odloka. 

HR100 sb CU, 
PC 

GE                                          
stanovanj v 
bloku 

Jama Ojstro enota KD ( EŠD 28348) naj se varuje na avtentični lokaciji in 
ureja v skladu z merili varovane enote (46., 47. člen). Del območja spada 
v razred srednje, majhne, preostale in srednje poplavne nevarnosti.  Po 
izvedbi omilitvenih ukrepov se območje nahaja v razredu preostale 
poplavne nevarnosti. Veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za 
izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi 
poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 
89/08). Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 4. 
cono) veljajo merila iz 43. člena odloka. 

HR101 vs SS, 
PC 

GE domačije 
v strnjenem 
vaškem 
okolju 

Glavna stavba se lahko oblikuje po merilih stavbe tipa hiše na podeželju 
ali trško mestne hiše. Zaradi geomorfologije terena je ob umestitvi glavne 
stavbe na GL možna umestitev dvorišča v sekundarnem delu GE tudi če 
dvorišče ne zadošča določilu o minimalni širini. Del območja spada v 
razred srednje, majhne in preostale poplavne nevarnosti.  Po izvedbi 
omilitvenih ukrepov se območje nahaja v razredu preostale poplavne 
nevarnosti. Veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje 
dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z 
njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08). Za 
varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 4. cono) veljajo 
merila iz 43. člena odloka. 

HR102 ppn ZP GE varovanje 
pogojev 
izvedbe OPPN 

OPPN 7-01: Center varstva starejših občanov. Območje je potrebno 
ohranjati kot parkovni gozd. Evidentirane so številne ekološke in socialne 
funkcije 1. stopnje. Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin 
(za 2. oz. 3. cono) veljajo merila iz 43. člena odloka. Pri načrtovanju 
ureditev je potrebno zagotoviti neoviran dostop do sosednjih gozdnih 
zemljišč za potrebe gospodarjenja ter omogočiti prostore za začasno 
skladiščenje lesa. 
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HR105 ičn O GE                                         
infrastrukturn
ega objekta, 
podtip: GE 
čistilne 
naprave 

Za območje se upoštevajo merila ohranjanja narave v tč. (23) oz. (24) iz 
44. člena odloka. 

HR106 zdz ZD GE zelenih 
urbanih 
površin in 
zelenega 
sistema – 
druge 
urejene 
zelene 
površine 

Za območje se upoštevajo merila ohranjanja narave v tč. (23) oz. (24) iz 
44. člena odloka. 

HR107 hm SS, 
PC 

GE 
modernistične 
stanovanjske 
hiše 

 Pri vseh posegih (novogradnja, rekonstrukcija, nadomestna gradnja..) naj 
se ohranja obstoječi naklon strešin, tako tudi barva obstoječih kritin. V 
območju urejanja leži enota KD Hiša Cesta Hermana Debelaka 15 (EDŠ 
25153), ki naj se ureja v skladu z merili varovanja (46, 47. člen). 
Najmanjši dopustnem odmik stavb s soglasjem mejaša od parcelne meje 
je 2,0 m. Pred posegi na enoti kulturne dediščine je potrebno pridobiti 
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Za območje 
se upoštevajo merila ohranjanja narave v tč. (23) oz. (24) iz 44. člena 
odloka. 

HR109 gs IG, 
PC, 
VC 

GE 
gospodarske 
stavbe 

Dopustna gradnja industrijskih stavb brez omejitev velikosti.  
Obstoječe dejavnosti se lahko ohranja. 
Na delu območja, ki spada v razred srednje, majhne in preostale poplavne 
nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje 
dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z 
njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08). 
 

HR110 jsm CU GE                                                
javne stavbe,              
podtip : GE 
modernistične 
javne stavbe 

Najvišja višina glavne stavbe naj ne presega E2. Obstoječa dejavnost se 
lahko ohranja. Del območja spada v razred  majhne in preostale poplavne 
nevarnosti.  Po izvedbi omilitvenih ukrepov se območje nahaja v razredu 
preostale poplavne nevarnosti. Veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in 
omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, 
ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja 
(Ur. l. RS, št. 89/08). Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih 
surovin (za 3.  oz. 4. cono) veljajo merila iz 43. člena odloka. 

HR111 zpa ZP,
PC, 
VC 

GE zelenih 
urbanih 
površin in 
zelenega 
sistema –  
parki 

Del območja spada v razred majhne, preostale in srednje poplavne 
nevarnosti. Po izvedenih omilitvenih ukrepih območje spada v majhno in 
preostalo poplavno nevarnost. Veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in 
omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, 
ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja 
(Ur. l. RS, št. 89/08). Za območje se upoštevajo merila ohranjanja narave 
v tč. (23) oz. (24) iz 44. člena odloka. Za varstvo pridobivalnega prostora 
mineralnih surovin (za 4. cono) veljajo merila iz 43. člena odloka. 

HR112 jsm CU GE                                                
javne stavbe,              
podtip : GE 
modernistične 
javne stavbe 

Najvišja višina glavne stavbe naj ne presega E2. Izven pritličja stavbe je 
dovoljeno tudi bivanje. Del območja spada v razred majhne in preostale 
poplavne nevarnosti. Po izvedenih omilitvenih ukrepih območje spada v 
majhno in preostalo  poplavno nevarnost. Veljajo omejitve po Uredbi o 
pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na 
območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih 
voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08). Za varstvo pridobivalnega prostora 
mineralnih surovin (za 3. cono) veljajo merila iz 43. člena odloka. 
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HR113 jsm CU, 
PC, 
VC 

GE                                                
javne stavbe,              
podtip : GE 
modernistične 
javne stavbe 

Obstoječe dejavnosti se lahko ohranjajo in razvijajo ter se zato lahko 
obstoječa stavbna struktura za te dejavnosti tudi dozida. Del območja 
spada v razred majhne, preostale in srednje poplavne nevarnosti ter 
majhne erozijske nevarnosti.  Po izvedenih omilitvenih ukrepih območje 
spada v majhno in preostalo poplavno nevarnost.   Veljajo omejitve po 
Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor 
na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih 
voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08). Za varstvo pridobivalnega prostora 
mineralnih surovin (za 4. cono) veljajo merila iz 43. člena odloka. 

HR114 gs IG, 
PC 

GE                                               
gospodarske 
stavbe 

Del območja spada v razred majhne, preostale in srednje poplavne 
nevarnosti. Po izvedenih omilitvenih ukrepih območje spada v majhno, 
srednjo in preostalo poplavno nevarnost. Veljajo omejitve po Uredbi o 
pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na 
območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih 
voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08). Za varstvo pridobivalnega prostora 
mineralnih surovin (za 3. oz. 4. cono) veljajo merila iz 43. člena odloka. 

HR115 hm SS GE domačije 
v strnjenem 
vaškem 
okolju 

Glavna stavba naj se oblikuje po merilih stavbe tipa hiše na podeželju. Del 
območja spada v razred majhne, preostale in srednje poplavne nevarnosti 
ter majhne erozijske nevarnosti.  Po izvedenih omilitvenih ukrepih 
območje spada v majhno, srednjo in preostalo poplavno nevarnost. 
Veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti 
in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi 
povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08). Za varstvo 
pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 3. cono) veljajo merila iz 
43. člena odloka. 

HR116 pin IP, 
PC, 
VC 

GE varovanja 
meril 
veljavnih 
prostorsko 
izvedbenih 
načrtov 

Velja Odlok o ureditvenem načrtu območja Steklarne Hrastnik (UVZ, št. 
3/05, 13/07); 
Del območja spada v razred majhne, srednje, preostale in velike poplavne 
nevarnosti ter majhne erozijske nevarnosti. Po izvedenih omilitvenih 
ukrepih območje spada v majhno, srednjo, veliko in preostalo poplavno 
nevarnost.  Veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje 
dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z 
njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08). Za 
območje se upoštevajo merila ohranjanja narave v tč. (23) oz. (24) iz 44. 
člena odloka. 

HR117 od SK GE domačije 
v odprtem 
prostoru 

Pred posegi v vplivnem območju cerkve Matere božje v Dragi je potrebno 
pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. 
Dovoljeni so posegi, ki ne degradirajo prostorskega konteksta sakralnega 
spomenika.  

HR118 zdz ZD, 
PC 

GE zelenih 
urbanih 
površin in 
zelenega 
sistema – 
druge 
urejene 
zelene 
površine 

Del območja spada v razred srednje, majhne in preostale poplavne 
nevarnosti.  Po izvedbi omilitvenih ukrepov se območje nahaja v razredu 
preostale poplavne nevarnosti. Veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in 
omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, 
ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja 
(Ur. l. RS, št. 89/08). Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih 
surovin (za 4. cono) veljajo merila iz 43. člena odloka. 

HR119 hm SS, 
PC 

GE                                         
modernistične 
stanovanjske 
hiše 

Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 4. cono) veljajo 
merila iz 43. člena odloka. 

HR120 hm SS, 
PC 

GE                                         
modernistične 
stanovanjske 
hiše 

Del območja spada v razred srednje, majhne in preostale poplavne 
nevarnosti. Po izvedbi omilitvenih ukrepov se območje nahaja v razredu 
preostale poplavne nevarnosti. Veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in 
omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, 
ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja 
(Ur. l. RS, št. 89/08). Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih 
surovin (za 4. cono) veljajo merila iz 43. člena odloka. 
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HR121 jsm CU, 
PC 

GE                                                
javne stavbe,              
podtip : GE 
modernistične 
javne stavbe 

Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 4. cono) veljajo 
merila iz 43. člena odloka. 

HR122 tm CU, 
PC 

GE trško - 
mestne hiše  

 V pritličju obstoječega stanovanjskega bloka je dovoljena ohranitev 
obstoječih dejavnosti oziroma vzpostavitev novih z enako in podobno 
dejavnostjo. V sklopu dejavnosti vrtca je na območju dopustno vzpostaviti 
tudi manjše  igrišče.  Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih 
surovin (za 4. cono) veljajo merila iz 43. člena odloka. 

HR123 sb SS GE                                          
stanovanj v 
bloku 

De območja spada v razred majhne, preostale in srednje poplavne 
nevarnosti.  Po izvedbi omilitvenih ukrepov se območje nahaja v razredu 
preostale poplavne nevarnosti. Veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in 
omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, 
ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja 
(Ur. l. RS, št. 89/08). Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih 
surovin (za 4. cono) veljajo merila iz 43. člena odloka. 

HR124 jzp CU GE                                                
javne stavbe,                           
podtip : GE 
železniške 
postaje 

V območju urejanja leži enota KD Železniška postaja (EDŠ 241550), ki naj 
se ureja v skladu z merili varovanja (46., 47. člen). Pred posegi na enoti 
kulturne dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in 
soglasje pristojne enote ZVKDS. Del območja spada v razred srednje in 
preostale poplavne nevarnosti. Po izvedbi omilitvenih ukrepov se območje 
nahaja v razredu preostale poplavne nevarnosti. Veljajo omejitve po 
Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor 
na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih 
voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08).   

HR125 jsm CU, 
PC 

GE                                                
javne stavbe,              
podtip : GE 
modernistične 
javne stavbe 

Območje gasilskega doma se lahko ureja v skladu z merili GE tip .jgd. 
Nadzidava obstoječih objektov ni dopustna, dozidave so dopustne do 20% 
obstoječe tlorisne površine. Nakloni strešin naj se prilagajo naklonu 
obstoječih objektov na Dirmarjevem hribu, prav tako tudi barva kritin. Del 
območja spada v razred majhne, srednje, preostale in velike poplavne 
nevarnosti in majhne erozijske nevarnosti.  Po izvedenih omilitvenih 
ukrepih območje spada v majhno, srednjo, veliko in preostalo poplavno 
nevarnost. Veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje 
dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z 
njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08). 

HR126 tm CU, 
PC 

GE trško - 
mestne hiše  

Mogoča je ureditev parkirišč oziroma počivališča za kamione. Del območja 
spada v razred srednje, majhne in preostale  poplavne nevarnosti ter 
majhne erozijske nevarnosti.  Po izvedenih omilitvenih ukrepih območje 
spada v majhno, srednjo, veliko in preostalo poplavno nevarnost. Veljajo 
omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in 
posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi 
povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08).  

HR127 gs IG GE                                               
gospodarske 
stavbe 

Na območju dopustne proizvodne in servisne dejavnosti. Nakloni strešin 
naj se prilagajo naklonu obstoječih objektov na Dirmarjevem hribu. V 
območju urejanja leži enota KD Železniška kurilnica (EDŠ 27476), ki naj se 
ureja v skladu z merili varovanja (45. člen). Pred posegi na enoti kulturne 
dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje 
pristojne enote ZVKDS. Za območje se upoštevajo merila ohranjanja 
narave v tč. (23) oz. (24) iz 44. člena odloka. 

HR128 sb SS, 
PC 

GE                                          
stanovanj v 
bloku 

Za območje se upoštevajo merila ohranjanja narave v tč. (23) oz. (24) iz 
44. člena odloka. 

HR129 hm SS, 
PC 

GE                                         
modernistične 
stanovanjske 
hiše 

Višinski gabarit stavb lahko sega do E3+M. Dopustne do dvostanovanjske 
enote. Nakloni strešin naj se prilagajo naklonu obstoječih objektov na 
Dirmarjevem hribu, prav tako tudi barva kritin. Najmanjši dopustnem 
odmik stavb s soglasjem mejaša je 2,0 m. Za območje se upoštevajo 
merila ohranjanja narave v tč. (23) oz. (24) iz 44. člena odloka. 
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HR130 pv SS GE                                
podeželske 
vile 

Obstoječa dejavnost se lahko ohranja. Za varstvo pridobivalnega prostora 
mineralnih surovin (za 4. cono) veljajo merila iz 43. člena odloka.. 

HR132 vh SS GE                                       
večstanovanj
ske stavbe 

Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 4. cono) veljajo 
merila iz 43. člena odloka. 

HR133 vo SK, 
PC, 
PŽ 

GE domačije 
v odprtem 
vaškem 
okolju 

  

HR134 tm CU GE trško - 
mestne hiše  

Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 4. cono) veljajo 
merila iz 43. člena odloka. 

HR135 ičn O GE                                               
infrastrukturn
ega objekta, 
podtip: GE 
vodnega 
črpališča  

Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 4. cono) veljajo 
merila iz 43. člena odloka. 

HR136 jsm CU GE                               
javne stavbe,              
podtip : GE 
modernistične 
javne stavbe 

Del območja spada v razred majhne in preostale poplavne nevarnosti.  Po 
izvedbi omilitvenih ukrepov se območje nahaja v razredu preostale 
poplavne nevarnosti. Veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za 
izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi 
poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 
89/08). Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 4. 
cono) veljajo merila iz 43. člena odloka. 

HR137 vh SS, 
PC 

GE                                       
večstanovanj
ske stavbe 

Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 3. oz. 4. cono) 
veljajo merila iz 43. člena odloka. Na delu območja, ki spada v razred 
preostale poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in 
omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, 
ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja 
(Ur. l. RS, št. 89/08). 

HR138 vs SS, 
PC 

GE domačije 
v strnjenem 
vaškem 
okolju 

Glavna stavba naj se oblikuje po merilih stavbe tipa hiše na podeželju. Za 
varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 4. cono) veljajo 
merila iz 43. člena odloka.  

HR139 zdz ZD, 
PC 

GE zelenih 
urbanih 
površin in 
zelenega 
sistema – 
druge 
urejene 
zelene 
površine 

Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (mejno območje 
med 2. in 3. cono oz. za 3. oz. 4. cono) veljajo merila iz 43. člena odloka. 

HR140 zsr ZS, 
ZD, 
PC 

GE                                               
zelenih 
urbanih 
površin in 
zelenega 
sistema- 
površine za 
oddih, 
rekreacijo in 
šport 

Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (mejno območje 
med 2. in 3. cono oz. za 3. oz. 4. cono) veljajo merila iz 43. člena odloka. 

HR141 jsm CU, 
ZD, 
PC 

GE                                                
javne stavbe,              
podtip : GE 
modernistične 
javne stavbe 

Del območja spada v razred majhne, preostale in srednje poplavne 
nevarnosti.  Po izvedbi omilitvenih ukrepov se območje nahaja v razredu 
preostale poplavne nevarnosti. Veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in 
omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, 
ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja 
(Ur. l. RS, št. 89/08). Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih 
surovin (za 4. cono) veljajo merila iz 43. člena odloka. 
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HR142 jsm CU, 
PC 

GE                                                
javne stavbe,              
podtip : GE 
modernistične 
javne stavbe 

Del območja spada v razred majhne, preostale in srednje poplavne 
nevarnosti. Po izvedbi omilitvenih ukrepov se območje nahaja v razredu 
preostale poplavne nevarnosti. Veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in 
omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, 
ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja 
(Ur. l. RS, št. 89/08). Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih 
surovin (za 4. cono) veljajo merila iz 43. člena odloka. 

HR143 jpp PC GE                                                
središčnega 
javnega 
prostora,              
podtip : GE 
javnega 
parkirišča 

Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 4. cono) veljajo 
merila iz 43. člena odloka. 

HR144 tm CU GE trško - 
mestne hiše  

Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 4. cono) veljajo 
merila iz 43. člena odloka. Na delu območja, ki spada v razred preostale 
poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za 
izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi 
poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 
89/08). 

HR145 tm CU, 
PC 

GE trško - 
mestne hiše  

Del območja spada v razred majhne in preostale poplavne nevarnosti.  Po 
izvedbi omilitvenih ukrepov se območje nahaja v razredu preostale 
poplavne nevarnosti. Veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za 
izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi 
poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 
89/08). 

HR146 jsk CU GE                                                
javne stavbe,              
podtip : GE 
klasične javne 
stavbe 

Del območja spada v razred majhne, preostale in srednje poplavne 
nevarnosti in majhne erozijske nevarnosti.  Po izvedenih omilitvenih 
ukrepih območje spada v majhno in preostalo poplavno nevarnost. Veljajo 
omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in 
posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi 
povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08). Za varstvo 
pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 4. cono) veljajo merila iz 
43. člena odloka. 

HR147 jpp PC GE                                                
javnega 
prostora,              
podtip : GE 
javnega 
parkirišča 

Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 4. cono) veljajo 
merila iz 43. člena odloka. 

HR148 tm CU, 
PC 

GE trško - 
mestne hiše  

Za območje se upoštevajo merila ohranjanja narave v tč. (23) oz. (24) iz 
44. člena odloka. 

HR149 ičn O GE                                               
infrastrukturn
ega objekta, 
podtip: GE 
čistilne 
naprave 

  

HR150 jsm CU GE                                                
javne stavbe,              
podtip : GE 
modernistične 
javne stavbe 

Del območja spada v razred srednje, majhne in preostale poplavne 
nevarnosti.  Po izvedbi omilitvenih ukrepov se območje nahaja v razredu 
preostale poplavne nevarnosti. Veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in 
omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, 
ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja 
(Ur. l. RS, št. 89/08). Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih 
surovin (za 4. cono) veljajo merila iz 43. člena odloka. 

HR151 ppn O GE varovanje 
pogojev 
izvedbe OPPN 

OPP 15-03: Odlagališče odpadnih produktov TET Tri doline;  
Pri načrtovanju ureditev je potrebno zagotoviti neoviran dostop do 
sosednjih gozdnih zemljišč za potrebe gospodarjenja ter omogočiti 
prostore za začasno skladiščenje lesa. 

HR152 gs IG GE                                               
gospodarske 
stavbe 

Na delu območja, ki spada v razred majhne in preostale poplavne 
nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje 
dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z 
njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08). 
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HR153 hm SS GE                                         
modernistične 
stanovanjske 
hiše 

Gradnja pomožne stavbe – garaže je dopustno graditi na GE tudi brez 
gradnje glavne stavbe. 

HR154 vs SK, 
PC 

GE domačije 
v strnjenem 
vaškem 
okolju 

Dopustne so proizvodne in servisne dejavnosti. V primeru teh dejavnosti 
je dopustno oblikovanje glavne ali pomožne stavbe v skladu z merili tipa 
gospodarske stavbe.  

HR155a 
HR155b 
HR155c 

pin PC, 
PO, 
PŽ 
K2, 
G, 
O, 
VC, 

GE varovanja 
meril 
veljavnih 
prostorsko 
izvedbenih 
načrtov 

Velja Uredba o državnem prostorskem načrtu za cesto G2-108 Hrastnik–
Zidani Most in deviacijo ceste G1-5 Rimske Toplice–Zidani Most–Radeče 
(Ur. l. RS, št. 76/2012); 
Del območja HR155c spada v razred velike, srednje, majhne in preostale 
poplavne nevarnosti. Veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za 
izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi 
poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 
89/08). 
 

HR156 jpp PO GE                                                
središčnega 
javnega 
prostora,              
podtip : GE 
javnega 
parkirišča 

  

HR157 jpp PO GE                                                
središčnega 
javnega 
prostora,              
podtip : GE 
javnega 
parkirišča 

  

HR158 jpp PO GE                                                
središčnega 
javnega 
prostora,              
podtip : GE 
javnega 
parkirišča 

Na delu območja, ki spada v razred preostale poplavne nevarnosti, veljajo 
omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in 
posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi 
povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08). 

HR159 jpp PO GE                                                
središčnega 
javnega 
prostora,              
podtip : GE 
javnega 
parkirišča 

 Del območja spada v razred velike in srednje poplavne nevarnosti. Veljajo 
omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in 
posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi 
povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08).  

HR160 jpp PO GE                                                
središčnega 
javnega 
prostora,              
podtip : GE 
javnega 
parkirišča 

Del območja spada v razred velike in srednje poplavne nevarnosti. Veljajo 
omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in 
posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi 
povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08).  

HR161 jpp PO GE                                                
središčnega 
javnega 
prostora,              
podtip : GE 
javnega 
parkirišča 

Na delu območja, ki spada v razred majhne in preostale poplavne 
nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje 
dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z 
njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08). 

HR162 pi PC GE prometne 
infrastrukture 

 Del območja spada v razred srednje, majhne in preostale poplavne 
nevarnosti. Veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje 
dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z 
njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08). 
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HR163 pi PŽ GE prometne 
infrastrukture 

Del območja spada v razred velike, srednje in preostale poplavne 
nevarnosti. Veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje 
dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z 
njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08). 

HR164 pi PŽ GE prometne 
infrastrukture 

  

HR165 pi PC GE prometne 
infrastrukture 

Del območja spada v razred velike, srednje in preostale poplavne 
nevarnosti. Veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje 
dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z 
njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08). 

HR166 ike E GE                                               
infrastrukturn
ega objekta, 
podtip: GE 
objekta 
komunikacijsk
e in 
energetske 
infrastrukture 

  

HR167 pjo CD GE                                                
posebne 
javne stavbe,              
podtip : GE 
obeležij, 
spomenikov 
in kapelic 

 Na delu območja, ki spada v razred majhne in preostale poplavne 
nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje 
dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z 
njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08). 
 

HR168 jpp PO GE                                                
središčnega 
javnega 
prostora,              
podtip : GE 
javnega 
parkirišča 

Na delu območja, ki spada v razred srednje, majhne in preostale poplavne 
nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje 
dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z 
njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08). 
 

HR169 jpp PC GE                                                
središčnega 
javnega 
prostora,              
podtip : GE 
javnega 
parkirišča 

Na delu območja, ki spada v razred preostale poplavne nevarnosti, veljajo 
omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in 
posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi 
povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08). 

HR170 pi PC GE prometne 
infrastrukture 

Na delu območja, ki spada v razred majhne in preostale poplavne 
nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje 
dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z 
njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08). 

HR171 zdz ZD, 
PC, 
VC 

GE  
zelenih 
urbanih 
površin in 
zelenega 
sistema - 
druge 
urejene 
zelene 
površine 

Del območja spada v razred srednje, majhne in preostale poplavne 
nevarnosti. Veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje 
dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z 
njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08). 
Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 4. cono) veljajo 
merila iz 43. člena odloka. 

HR172 vh SS, 
PC 

GE                                       
večstanovanj
ske stavbe 

  

HR173 ivč O GE                                               
infrastrukturn
ega objekta, 
podtip: GE 
vodohrana  

 Na delu območja, ki spada v razred srednje, majhne in preostale 
poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za 
izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi 
poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 
89/08). 
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HR174 tm CU, 
PC 

GE trško - 
mestne hiše  

Na obstoječi stavbni strukturi je dopustno le vzdrževanje in rušitev. 

HR175 jpp PO GE                                                
središčnega 
javnega 
prostora,              
podtip : GE 
javnega 
parkirišča 

Na delu območja, ki spada v razred srednje, majhne in preostale poplavne 
nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje 
dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z 
njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08). 
 

HR176 zsr ZS, 
PC 

GE zelenih 
urbanih 
površin in 
zelenega 
sistema – 
površine za 
oddih, 
rekreacijo in 
šport 

Del območja spada v razred velike, srednje, majhne in preostale poplavne 
nevarnosti. Veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje 
dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z 
njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08). 

HR177 ivč O GE                                                
infrastrukturn
ega objekta,              
podtip : GE 
vodohran 

 

HR178 ivč O GE                                                
infrastrukturn
ega objekta,              
podtip : GE 
vodohran 

 

HR179 ivč O GE                                                
infrastrukturn
ega objekta,              
podtip : GE 
vodohran 

 

HR180 ivč O GE                                                
infrastrukturn
ega objekta,              
podtip : GE 
vodohran 

 

HR181 ivč O GE                                                
infrastrukturn
ega objekta,              
podtip : GE 
vodohran 

 

HR182 ivč O GE                                                
infrastrukturn
ega objekta,              
podtip : GE 
vodohran 

 

HR183 ivč O GE                                                
infrastrukturn
ega objekta,              
podtip : GE 
vodohran 

 

HR184 od A GE domačije 
v odprtem 
prostoru 

 

HR185 zsr ZS GE zelenih 
urbanih 
površin in 
zelenega 
sistema – 
površine za 
oddih, 
rekreacijo in 
šport 
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HR186 od A GE domačije v 
odprtem 
prostoru 

Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 3. cono) 
veljajo merila iz 43. člena odloka. 

HR187 gp IK GE 
gospodarskega 
poslopja 

 

HR188 zsr ZS GE zelenih 
urbanih 
površin in 
zelenega 
sistema – 
površine za 
oddih, 
rekreacijo in 
šport 

Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 3. cono) 
veljajo merila iz 43. člena odloka. 

Kal 
KA01 od A GE domačije 

v odprtem 
prostoru 

Za območje se upoštevajo merila ohranjanja narave v tč. (23) oz. (24) iz 
44. člena odloka. 

KA02 od A GE domačije 
v odprtem 
prostoru 

Za območje se upoštevajo merila ohranjanja narave v tč. (23) oz. (24) iz 
44. člena odloka. 

KA03 od A GE domačije 
v odprtem 
prostoru 

  

KA04 od A, 
PC 

GE domačije 
v odprtem 
prostoru 

  

KA05 od A, 
PC 

GE domačije 
v odprtem 
prostoru 

Kozolec na domačiji Kal 10 (EŠD 26935) naj se varuje na avtentični 
lokaciji v skladu z merili varovane enote (46., 47. člen). Z zadostnim 
odmikom in prilagoditvijo posegov v okolici značilnostim stavbe, naj se 
ohranja prostorski kontekst, pojavnost in pogled na enoto. Pri gradnjah v 
neposredni bližini enote KD naj se zagotovi zadosten umik za ohranitev 
njenega prostorskega konteksta.  

KA06 od A GE domačije 
v odprtem 
prostoru 

Hram na domačiji Kal 14 (EŠD 26934) naj se varuje na avtentični lokaciji v 
skladu z merili varovane enote (46., 47. člen). 

KA07 od A, 
PC 

GE domačije 
v odprtem 
prostoru 

Kozolec na domačiji Kal 15 (EŠD 26936) naj se varuje na avtentični 
lokaciji v skladu z merili varovane enote (46., 47. člen). 

KA08 od A, 
PC 

GE domačije 
v odprtem 
prostoru 

Območje se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji 
upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka. 

KA09 od A, 
PC 

GE domačije 
v odprtem 
prostoru 

Območje se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji 
upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka. 

KA10 od A GE domačije 
v odprtem 
prostoru 

Območje se nahaja na VVO,  zato naj se pri načrtovanju in gradnji 
upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka. 

KA11 od A GE domačije 
v odprtem 
prostoru 

Območje se nahaja na VVO,  zato naj se pri načrtovanju in gradnji 
upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka. 

KA12 od A, 
PC 

GE domačije 
v odprtem 
prostoru 

Območje se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji 
upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka. 

KA13 od A GE domačije 
v odprtem 
prostoru 

Območje se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji 
upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka. 

KA14 vo A, 
PC 

GE domačije 
v odprtem 
vaškem 
okolju 

Območje se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji 
upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka. 
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KA15 jsg BT GE                                                 
javne stavbe,                         
podtip : GE 
javne stavbe 
v gozdu 

Glavna stavba se lahko oblikuje po merilih hiše na podeželju ali 
paviljonske stavbe. 

KA16 jsg BC GE                                                 
javne stavbe,                         
podtip : GE 
javne stavbe 
v gozdu 

Glavna stavba se lahko oblikuje po merilih hiše na podeželju ali 
paviljonske stavbe. 

KA19 ph SP GE                          
počitniške 
hiše 

En sekundarni kubus glavne stavbe je lahko umeščen s prilagoditvijo tudi 
na parcelni meji. Vzpostavitev novih GE oziroma izdaja gradbenega 
dovoljenja za gradnjo na le tej, je dopustna le na podlagi gradbenega 
dovoljenja za ureditev javnega prostora in predvideno gospodarsko javno 
infrastrukturo. Ta se načrtuje po predhodno izdelani strokovni podlagi za 
ureditev celote nepozidanega prostora.  Območje se nahaja na VVO, zato 
naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošne merila iz 41. člena 
odloka. 

KA20 ph SP, 
PC 

GE                          
počitniške 
hiše 

Območje se nahaja na VVO,  zato naj se pri načrtovanju in gradnji 
upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka. 

KA22 
 
 
 

jsg BT GE                                                 
javne stavbe,                         
podtip : GE 
javne stavbe 
v gozdu 

Dopustna je le gradnja pomožne stavbe in infrastrukturnih ureditev za 
potrebe smučišča. Območje se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju 
in gradnji upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka. 

KA23 jsg BT GE                                                 
javne stavbe,                         
podtip : GE 
javne stavbe 
v gozdu 

Glavna stavba se lahko oblikuje po merilih paviljonske stavbe. Dopustna 
je tudi izvedba infrastrukturnih ureditev za potrebe smučišča. Območje se 
nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošne 
merila iz 41. člena odloka. 

KA24 od A GE domačije 
v odprtem 
prostoru 

Območje se nahaja na VVO,  zato naj se pri načrtovanju in gradnji 
upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka. 

KA25 ph SP GE                          
počitniške 
hiše 

Območje se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji 
upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka. 

KA26 jsg BT GE                                                 
javne stavbe,                         
podtip : GE 
javne stavbe 
v gozdu 

Glavna stavba se lahko oblikuje po merilih hiše na podeželju ali 
paviljonske stavbe. Območje se nahaja na VVO, zato naj se pri 
načrtovanju in gradnji upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka. 

KA27 ivč O GE                                                
infrastrukturn
ega objekta,              
podtip : GE 
vodohran 

Območje se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji 
upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka. 

KA28 ivč O GE                                                
infrastrukturn
ega objekta,              
podtip : GE 
vodohran 

Območje se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji 
upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka. 

KA29 od A GE domačije 
v odprtem 
prostoru 

Območje se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji 
upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka. 

KA 30 ph SP GE                          
počitniške 
hiše 

Območje se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji 
upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka. 
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Kovk 
KO01 od A GE domačije 

v odprtem 
prostoru 

  

KO02 od A GE domačije 
v odprtem 
prostoru 

  

KO03 vo SK, 
PC 

GE domačije 
v odprtem 
vaškem 
okolju 

 Območje se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji 
upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka.  

KO04 od A, 
PC 

GE domačije 
v odprtem 
prostoru 

Območje se nahaja na VVO,  zato naj se pri načrtovanju in gradnji 
upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka. 

KO05 od A GE domačije 
v odprtem 
prostoru 

Območje se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji 
upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka. 

KO06 od A, 
PC 

GE domačije 
v odprtem 
prostoru 

V območju urejanja leži enota KD Kozolec na domačiji Kovk 27 (EDŠ 
26949), ki naj se ureja v skladu z merili varovanja (46. 47. člen). Območje 
se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo 
splošne merila iz 41. člena odloka. 

KO07 od A GE domačije 
v odprtem 
prostoru 

Območje se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji 
upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka. 

KO08 od A GE domačije 
v odprtem 
prostoru 

Dovoljena je postavitev dveh glavnih stavb. Območje se nahaja na VVO,  
zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošne merila iz 41. 
člena odloka. 

KO09 od A GE domačije 
v odprtem 
prostoru 

Območje se nahaja na VVO,, zato naj se pri načrtovanju in gradnji 
upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka. 

KO10 od A GE domačije 
v odprtem 
prostoru 

Območje se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji 
upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka. 

KO11 od A, 
PC 

GE domačije 
v odprtem 
prostoru 

Območje se nahaja na VVO,  zato naj se pri načrtovanju in gradnji 
upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka. 

KO12 od A GE domačije 
v odprtem 
prostoru 

Območje se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji 
upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka. 

KO13 vo A, 
PC 

GE domačije 
v odprtem 
vaškem 
okolju 

(1) V območju ležita enoti KD Hram na domačiji Kovk 16 (EDŠ 26952) ter 
Hiša kovk 16 (EDŠ 26953), ki naj se urejata v skladu z merili varovane 
enote (46. 47. člen). Z zadostnim odmikom in prilagoditvijo posegov v 
okolici značilnostim stavbe, naj se ohranja prostorski kontekst, pojavnost 
in pogled na domačijo. Območje se nahaja na VVO, zato naj se pri 
načrtovanju in gradnji upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka. 

KO14 vo SK, 
PC 

GE domačije 
v odprtem 
vaškem 
okolju 

Enota KD v območju urejanja Kozolec na domačiji Kovk 30 (EDŠ 26950) 
naj se ureja v skladu z merili varovane enote (46., 47. člen). Pri gradnjah 
v neposredni bližini enote KD naj se zagotovi zadosten umik za ohranitev 
njenega prostorskega konteksta. Območje se nahaja na VVO, zato naj se 
pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka. 

KO15 vs SK, 
PC 

GE domačije 
v strnjenem 
vaškem 
okolju 

Glavna stavba naj se oblikuje po merilih stavbe tipa hiše na podeželju. 
Osnovni kubus glavne stavbe: visoka do E2+M. En sekundarni kubus 
glavne stavbe je lahko umeščen s prilagoditvijo tudi na parcelni meji. 
Vzpostavitev novih GE oziroma izdaja gradbenega dovoljenja za gradnjo 
na le tej, je dopustna le na podlagi gradbenega dovoljenja za ureditev 
javnega prostora in predvideno gospodarsko javno infrastrukturo. Ta se 
načrtuje po predhodno izdelani strokovni podlagi za ureditev celote 
nepozidanega prostora. 
Območje se nahaja na VVO,  zato naj se pri načrtovanju in gradnji 
upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka. V območju urejanja leži 
enota KD – naselbinske dediščine (EŠD 269484). Pri morebitnih gradnjah 
v bližini varovanega območja domačije naj se zagotovi zadosten odmik, 
da se ohrani prostorski kontekst in vloga enote KD v širšem prostoru. Novi 
objekti se umestijo ob cesti in v bližini ostalih obstoječih objektov, tako, 
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da se ohranja tradicionalen vzorec pozidave in kvalitetne vedute na 
domačijo (46., 47. člen). Širitve gradnje v odprtem kmetijskem prostoru 
niso dopustne.  

KO16 vo SK, 
PC 

GE domačije 
v odprtem 
vaškem 
okolju 

Ohranja naj se obstoječa urbanistična zasnova domačije. Območje, ki leži 
v območju varovane enote KD (EDS 26948) Domačija Kovk 29 naj se 
ureja v skladu z merili varovane enote 846, 47. člen). Območje se nahaja 
na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošne merila 
iz 41. člena odloka. 

KO17 jsg SK GE                                                 
javne stavbe,                         
podtip : GE 
javne stavbe 
v gozdu 

Glavna stavba se lahko oblikuje po merilih hiše na podeželju ali 
paviljonske stavbe. Obstoječa dejavnost naj se ohranja. V sklopu 
dejavnosti je na območju dovoljeno vzpostaviti tudi manjše športno 
igrišče.  Območje se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji 
upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka.  

KO18 vs SK, 
PC 

GE domačije 
v strnjenem 
vaškem 
okolju 

Glavna stavba naj se oblikuje po merilih stavbe tipa hiše na podeželju. 
Območje se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji 
upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka.   

KO19 gp IK GE 
gospodarskeg
a poslopja 

Obstoječa stavbna struktura naj se ohranja. Območje se nahaja na VVO, 
zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošne merila iz 41. 
člena odloka.  

KO20 ip IP GE 
industrijske 
proizvodnje 

Obstoječe pomožne stavbe ter silosi so vsebinsko sestavni del industrije 
Steklarne Hrastnik. 

KO21 pjo CD GE                                                
posebne 
javne stavbe,              
podtip : GE 
obeležij, 
spomenikov 
in kapelic 

Območje se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji 
upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka. 

KO22 ivč O GE                                                
infrastrukturn
ega objekta,              
podtip : GE 
vodohran 

Območje se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji 
upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka. 

KO23 ivč O GE                                                
infrastrukturn
ega objekta,              
podtip : GE 
vodohran 

Območje se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji 
upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka. 

KO24 ivč O GE                                                
infrastrukturn
ega objekta,              
podtip : GE 
vodohran 

Območje se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji 
upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka. 

KO25 ivč O GE                                                
infrastrukturn
ega objekta,              
podtip : GE 
vodohran 

Območje se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji 
upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka. 

KO26 ivč O GE                                                
infrastrukturn
ega objekta,              
podtip : GE 

Območje se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji 
upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka. 
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vodohran 

KO27 od A GE domačije 
v odprtem 
prostoru 

 

KO28 od A GE domačije v 
odprtem 
prostoru 

Območje se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji 
upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka. 

KO29 od A GE domačije v 
odprtem 
prostoru 

Območje se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji 
upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka. 

KO30 gp IK GE 
gospodarskega 
poslopja 

Območje se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji 
upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka. 

Krištandol 

KR01 od A GE domačije 
v odprtem 
prostoru 

Območje se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji 
upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka. 

KR02 od A, 
PC 

GE domačije 
v odprtem 
prostoru 

V območju EUP sta enoti KD Kozolec pri domačiji Krištandol 1 (EDS 
26955) ter kozolec pri domačiji Krištandol 2 (EDS 26956). Z zadostnim 
odmikom in prilagoditvijo posegov v okolici značilnostim stavb, naj se 
ohranja prostorski kontekst, pojavnost in pogled na enoti KD (46., 47. 
člen). Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 3. cono) 
veljajo merila iz 43. člena odloka. 

KR03 od A GE domačije 
v odprtem 
prostoru 

  

KR04 od A GE domačije 
v odprtem 
prostoru 

 

KR06 od A GE domačije 
v odprtem 
prostoru 

Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 3. cono) veljajo 
merila iz 43. člena odloka. 

KR07 od A GE domačije 
v odprtem 
prostoru 

Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 3. cono) veljajo 
merila iz 43. člena odloka. 

KR08 od A GE domačije 
v odprtem 
prostoru 

Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 3. cono) veljajo 
merila iz 43. člena odloka. 

KR09 od A GE domačije 
v odprtem 
prostoru 

Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 3. cono) veljajo 
merila iz 43. člena odloka. 

KR10 od A GE domačije 
v odprtem 
prostoru 

Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 3. cono) veljajo 
merila iz 43. člena odloka. 

KR11 od A, 
PC 

GE domačije 
v odprtem 
prostoru 

Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 3. cono) veljajo 
merila iz 43. člena odloka. 

KR12 od A GE domačije 
v odprtem 
prostoru 

Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 3. cono) veljajo 
merila iz 43. člena odloka. 

KR13 od A GE domačije 
v odprtem 
prostoru 

Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 3. cono) veljajo 
merila iz 43. člena odloka. 

KR14 ivč O GE                                                
infrastrukturn
ega objekta,              
podtip : GE 
vodohran 

Območje se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji 
upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka. 

Krnice 



OPN Hrastnik, odlok, priloga 1: 
specifikacija enot urejanja prostora (EUP) (126. člen) 

 

47 
 

KN02 od A GE domačije 
v odprtem 
prostoru 

V območju leži več enot KD Klet na domačiji Krnice 27 (EDŠ 26963), 
Kozolec na domačiji Krnice 27 (EDŠ 26962), Kozolec na domačiji Krnice 26 
(EDŠ 26964), ki naj se varujejo v skladu z merili varovanih enot (46., 47 
člen). Za območje se upoštevajo merila ohranjanja narave v tč. (23) oz. 
(24) iz 44. člena odloka. 

KN03 od A, 
PC 

GE domačije 
v odprtem 
prostoru 

Za območje se upoštevajo merila ohranjanja narave v tč. (23) oz. (24) iz 
44. člena odloka. 

KN04 vo SK, 
PC 

GE domačije 
v odprtem 
vaškem 
okolju 

V območju je več enot KD Vaško jedro Krnice (EŠD 26965), Kašča na 
domačiji Krnice 18 (EŠD 26957), Kozolec na domačiji Krnice 19 (EDŠ 
26960), Hiša Krnice 20 (EŠD 26961), Domačija Krnice 22 (EŠD 27380). 
Enote naj se varujejo v skladu z merili enot (46., 47. člen). Zaščiti in 
varuje se zgodovinski značaj jedra - prepoznana lega v prostoru, značilna 
naselbinska zasnova, odnos med posameznimi stavbami in odprtim 
prostorom, robove, veduto in okoliško krajino. Gradnja novih objektov  
naj se načrtuje čim bližje obstoječim objektom in cesti. Za območje se 
upoštevajo merila ohranjanja narave v tč. (23) oz. (24) iz 44. člena 
odloka. 

KN05 od A, 
PC 

GE domačije 
v odprtem 
prostoru 

  

KN06 od A GE domačije 
v odprtem 
prostoru 

Za območje se upoštevajo merila ohranjanja narave v tč. (23) oz. (24) iz 
44. člena odloka. 

KN07 od A GE domačije 
v odprtem 
prostoru 

  

KN08 od A GE domačije 
v odprtem 
prostoru 

  

KN09 od A GE domačije 
v odprtem 
prostoru 

  

KN10 od A GE domačije 
v odprtem 
prostoru 

  

KN11 od A, 
PC 

GE domačije 
v odprtem 
prostoru 

  

KN12 od A GE domačije 
v odprtem 
prostoru 

  

KN13 od A, 
PC 

GE domačije 
v odprtem 
prostoru 

  

KN14 od A GE domačije 
v odprtem 
prostoru 

  

KN15 od A GE domačije 
v odprtem 
prostoru 

Dodatni posegi na površinah EPO Zasavsko hribovje niso dovoljeni z 
izjemo tistih, ki že imajo naravovarstveno soglasje in gradbeno dovoljenje. 

KN17 od A GE domačije 
v odprtem 
prostoru 

Območje se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji 
upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka. 

KN18 od A GE domačije 
v odprtem 
prostoru 

Območje se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji 
upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka. 

KN19 od A, 
PC 

GE domačije 
v odprtem 
prostoru 

  

KN20 od A, 
PC 

GE domačije 
v odprtem 
prostoru 

  

KN21 od A GE domačije 
v odprtem 
prostoru 
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KN22 od A GE domačije 
v odprtem 
prostoru 

Dodatni posegi na površinah EPO Zasavsko hribovje niso dovoljeni z 
izjemo tistih, ki že imajo naravovarstveno soglasje in gradbeno dovoljenje. 

KN23 od A GE domačije 
v odprtem 
prostoru 

  

KN24 od A, 
PC 

GE domačije 
v odprtem 
prostoru 

Za območje se upoštevajo merila ohranjanja narave v tč. (23) oz. (24) iz 
44. člena odloka. 

KN25 od A GE domačije 
v odprtem 
prostoru 

Za območje se upoštevajo merila ohranjanja narave v tč. (23) oz. (24) iz 
44. člena odloka. 

KN26 od A, 
PC 

GE domačije 
v odprtem 
prostoru 

Za območje se upoštevajo merila ohranjanja narave v tč. (23) oz. (24) iz 
44. člena odloka. 

KN27 od A, 
PC 

GE domačije 
v odprtem 
prostoru 

Območje se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji 
upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka. 

KN28 od A, 
PC 

GE domačije 
v odprtem 
prostoru 

Območje se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji 
upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka. 

KN29 od A, 
PC 

GE domačije 
v odprtem 
prostoru 

  

KN30 od A GE domačije 
v odprtem 
prostoru 

  

KN31 ivč O GE                                                
infrastrukturn
ega objekta,              
podtip : GE 
vodohran 

 

KN32 ivč O GE                                                
infrastrukturn
ega objekta,              
podtip : GE 
vodohran 

 

KN33 od A GE domačije 
v odprtem 
prostoru 

 

KN34 od A GE domačije 
v odprtem 
prostoru 

 

KN35 od A GE domačije 
v odprtem 
prostoru 

 

KN36 od A GE domačije 
v odprtem 
prostoru 

 

KN37 od A GE domačije 
v odprtem 
prostoru 

 

KN38 od A GE domačije 
v odprtem 
prostoru 

Območje se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji 
upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka. 

Marno 
MA01 od A, 

PC 

GE domačije v 
odprtem 
prostoru 

Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 3. cono) veljajo 
merila iz 43. člena odloka. 

MA02 od A, 
PC 

GE domačije v 
odprtem 
prostoru 

Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 3. cono) veljajo 
merila iz 43. člena odloka. 

MA03 od A GE domačije v 
odprtem 

Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 3. cono) veljajo 
merila iz 43. člena odloka. 
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prostoru 

MA04 od A, 
PC 

GE domačije v 
odprtem 
prostoru 

Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 3. cono) veljajo 
merila iz 43. člena odloka. 

MA05 od A GE domačije v 
odprtem 
prostoru 

Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 3. cono) veljajo 
merila iz 43. člena odloka. 

MA06 od A GE domačije v 
odprtem 
prostoru 

  

MA07 od A GE domačije v 
odprtem 
prostoru 

  

MA08 od A, 
PC 

GE domačije v 
odprtem 
prostoru 

Po predhodni odstranitvi ali prestavitvi pomožnih stavb je dopustna 
gradnja dveh glavnih stavb. Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih 
surovin (za 3. cono) veljajo merila iz 43. člena odloka. 

MA09 od A, 
PC 

GE domačije v 
odprtem 
prostoru 

Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 3. cono) veljajo 
merila iz 43. člena odloka. 

MA10 od A GE domačije v 
odprtem 
prostoru 

Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 3. cono) veljajo 
merila iz 43. člena odloka. 

MA11 vo SK, 
PC 

GE domačije v 
odprtem 
vaškem okolju 

V območju leži več enot KD Gospodarsko poslopje na domačiji Marno 22 
(EDŠ 27039), Kašča na domačiji Marno 22 (EDŠ 27036), Kašča na 
domačiji Marno 27 (EDŠ 27040), Kašča na domačiji Marno 28 (EDŠ 
27037), Kozolec na domačiji Marno 21 (EDŠ 27041), Kozolec na domačiji 
Marno 28 (EDŠ 27038),  ki naj se varujejo v skladu z merili varovanih enot 
(46., 47. člen). Ščiti in varuje se značaj domačije Marno 26 (EDŠ 27035) 
ter zaselek Zgornje Marno ( EDŠ 27042) značilna naselbinska zasnova, 
odnos med posameznimi stavbami in odprtim prostorom, robove, veduto 
in okoliško krajino.  Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin 
(za 3. cono) veljajo merila iz 43. člena odloka. 

MA12 od A, 
PC 

GE domačije v 
odprtem 
prostoru 

  

MA13 vs SK, 
PC 

GE domačije v 
strnjenem 
vaškem okolju 

Glavna stavba se lahko oblikuje po merilih stavbe tipa hiše na podeželju 
ali trško mestne hiše. Osnovni kubus glavne stavbe: visoka do E2+M. En 
sekundarni kubus glavne stavbe je lahko umeščen s prilagoditvijo tudi na 
parcelni meji. Na območjih stavbnih zemljišč, ki segajo v varnostni pas DV 
gradnja in izvajanje dejavnosti v skladu z določili Uredbe o 
elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju (UL RS, št. 
70/96, 41/04) in Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe 
objektov ter opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu 
elektroenergetskih omrežij (UL RS, št. 101/10) ni dopustna. 

MA14 od A GE domačije v 
odprtem 
prostoru 

Na območjih stavbnih zemljišč, ki segajo v varnostni pas DV gradnja in 
izvajanje dejavnosti v skladu z določili Uredbe o elektromagnetnem 
sevanju v naravnem in življenjskem okolju (UL RS, št. 70/96, 41/04) in 
Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter 
opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih 
omrežij (UL RS, št. 101/10) ni dopustna. 

MA15 jsm CU, 
PC 

GE                                                
javne stavbe,             
podtip : GE 
modernistične 
javne stavbe 

  

MA16 od A, 
PC 

GE domačije v 
odprtem 
prostoru 

Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 4. cono) veljajo 
merila iz 43. člena odloka. 

MA17 jgd CU, 
PC 

GE                                                 
javne stavbe,                         
podtip : GE 
gasilnega doma  
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MA18 od A GE domačije v 
odprtem 
prostoru 

Za območje se upoštevajo merila ohranjanja narave v tč. (23) oz. (24) iz 
44. člena odloka. Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin 
(za 4. cono) veljajo merila iz 43. člena odloka. 

MA19 pjo CD GE                                                
posebne javne 
stavbe,              
podtip : GE 
obeležij, 
spomenikov in 
kapelic 

  

MA20 zsr ZS GE zelenih 
urbanih površin 
in zelenega 
sistema – 
površine za 
oddih, 
rekreacijo in 
šport 

Dovoljena je vzpostavitev otroškega igrišča in vadbenega poligona za 
potrebe dejavnosti gasilskega društva. 

MA21 vs SK, 
PC 

GE domačije v 
strnjenem 
vaškem okolju 

Glavna stavba se lahko oblikuje po merilih hiše na podeželju ali trško- 
mestne hiše.  

MA22 tm CU GE                                        
trško – mestne 
hiše  

Na GE je dovoljena ohranitev obstoječe dejavnost – vrtnarije. Pomožne 
stavbe: za potrebe vrtnarije je dovoljena vzpostavitev do največ 3 
montažnih pomožnih stavb (rastlinjakov), ki naj v tlorisu ne presegajo 180 
m2. Stavbe bo lahko v celoti grajene z prosojnimi materiali. Obstoječe 
dejavnosti se lahko ohranjajo. 

MA23 jpa PC GE  javnega 
prostora,              
podtip : GE 
avtobusnih 
postajališč 

  

MA24 jsm CU, 
PC 

GE                                                
javne stavbe,              
podtip : GE 
modernistične 
javne stavbe 

Potrebno je zagotoviti morfološko konsistentnost javnega prostora vzdolž 
regionalne ceste. Stavbni kubusi naj zagotavljajo oblikovanje zunanjega in 
notranjega javnega prostora v skladu z merili ene od avtohtonih principov 
poselitve v območju regije. Izdaja gradbenega dovoljenja za gradnjo 
posamezne stavbe na novo opredeljenih GE je dopustna le na podlagi 
gradbenega dovoljenja za celotno ureditev javnega prostora, predvidene 
gospodarske javne infrastrukture in priključnih mest v EUP. Dopustna je 
gradnja pomožne stavbe po merilih odloka. 

MA25 tm CU, 
PC 

GE                                        
trško – mestne 
hiše  

Obstoječa stavba na zemljišču s par. št 816/7 k.o. Marno se lahko dozida 
tako, da ustreza merilu trško – mestne hiše.  

MA26 tm CU, 
PC 

GE                                        
trško – mestne 
hiše  

Obstoječe dejavnosti se lahko ohranjajo. 

MA27 vs SK GE domačije v 
strnjenem 
vaškem okolju 

Glavna stavba naj se oblikuje po merilih stavbe tipa hiše na podeželju. Za 
varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 4. cono) veljajo 
merila iz 43. člena odloka.  

MA28 vo SK, 
PC 

GE domačije v 
odprtem 
vaškem okolju 

V območju leži več enot KD Gospodarsko poslopje na domačiji Marno 22 
(EDŠ 27039), Kašča na domačiji Marno 22 (EDŠ 27036), Kašča na 
domačiji Marno 27 (EDŠ 27040), Kašča na domačiji Marno 28 (EDŠ 
27037), Kozolec na domačiji Marno 21 (EDŠ 27041), Kozolec na domačiji 
Marno 28 (EDŠ 27038),  ki naj se varujejo v skladu z merili varovanih enot 
(46., 47. člen). Ščiti in varuje se značaj domačije Marno 26 (EDŠ 27035) 
ter zaselek Zgornje Marno ( EDŠ 27042) značilna naselbinska zasnova, 
odnos med posameznimi stavbami in odprtim prostorom, robove, veduto 
in okoliško krajino.  Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin 
(za 3. cono) veljajo merila iz 43. člena odloka. 
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MA29 pin SS, 
ZD, 
PC 

GE varovanja 
meril veljavnih 
prostorsko 
izvedbenih 
načrtov 

Velja Odlok o lokacijskem načrtu za stanovanjsko območje Spodnje Marno 
(UVZ, št. 25/07); 
Na delu območja, ki spada v razred majhne, preostale in srednje poplavne 
nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje 
dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z 
njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08).Za 
območje se upoštevajo merila ohranjanja narave v tč. (23) oz. (24) iz 44. 
člena odloka. Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 4. 
cono) veljajo merila iz 43. člena odloka. 

MA30 ivč O GE                                                
infrastrukturneg
a objekta,              
podtip : GE 
vodohran 

 

MA31 ivč O GE                                                
infrastrukturneg
a objekta,              
podtip : GE 
vodohran 

 

MA32 gp IK GE 
gospodarskega 
poslopja 

Ščiti in varuje se naselbinska kulturna dediščin zaselka Zgornje Marno 
(EDŠ 27042) - značilna naselbinska zasnova, odnos med posameznimi 
stavbami in odprtim prostorom, robove, veduto in okoliško krajino.  Za 
varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 4. cono) veljajo 
merila iz 43. člena odloka. 

Plesko 
PL02 od A, 

PC 

GE domačije v 
odprtem 
prostoru 

  

PL03 od A GE domačije v 
odprtem 
prostoru 

Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 3. cono) veljajo 
merila iz 43. člena odloka. 

PL04 vo SK, 
PC 

GE domačije v 
odprtem 
vaškem okolju 

V območju ležita enoti KD Kozolec na domačiji Plesko 8 (EDŠ 27057) ter 
Kozolec na domačiji Plesko 9 (EDŠ 27058), ki naj se urejajta v skladu z 
merili varovanih eno (46., 47. člen). Za varstvo pridobivalnega prostora 
mineralnih surovin (za 3. cono) veljajo merila iz 43. člena odloka. 

PL05 zsr ZS GE zelenih 
urbanih površin 
in zelenega 
sistema – 
površine za 
oddih, 
rekreacijo in 
šport 

OPPN 13-01: Sanacija kamnoloma Plesko; 
 
Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 3. cono) veljajo 
merila iz 43. člena odloka. Pri načrtovanju ureditev je potrebno 
zagotavljati neoviran dostop do sosednjih gozdnih zemljišč za potrebe 
gospodarjenja ter omogočiti prostore za začasno skladiščenje lesa. 

PL06 od A GE domačije v 
odprtem 
prostoru 

Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 3. cono) veljajo 
merila iz 43. člena odloka. 

PL08 jsp BT GE                                                
javne stavbe,              
podtip : GE 
paviljonske 
stavbe 

OPPN 13-01: Sanacija kamnoloma Plesko; 
Stavba je lahko le pritlična. Vodoravna, brez izrazitih arhitekturnih 
poudarkov. Razmerje širine in dolžine v tlorisu je 1:2 ali več. Za varstvo 
pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 3. cono) veljajo merila iz 
43. člena odloka. Pri načrtovanju ureditev je potrebno zagotoviti neoviran 
dostop do sosednjih gozdnih zemljišč za potrebe gospodarjenja ter 
omogočiti prostore za začasno skladiščenje lesa. 

PL09 ivč O GE                                                
infrastrukturneg
a objekta,              
podtip : GE 
vodohran 

OPPN 13-01: Sanacija kamnoloma Plesko; 
Pri načrtovanju ureditev je potrebno zagotoviti neoviran dostop do 
sosednjih gozdnih zemljišč za potrebe gospodarjenja ter omogočiti 
prostore za začasno skladiščenje lesa. 

Podkraj 
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PO01 jsg CD GE                          
javne stavbe,                         
podtip : GE 
javne stavbe v 
gozdu 

Glavna stavba se lahko oblikuje po merilih hiše na podeželju ali 
paviljonske stavbe. Dovoljeni so objekti za kmetijsko proizvodnjo oziroma 
za potrebe ribogojnice -  vzreji rib ter s tem povezanim dejavnostim. V 
glavni stavb so lahko vzpostavljene vsebine v zvezi z osnovno dejavnostjo 
(društvo, prodaja…). Za območje se upoštevajo merila ohranjanja narave 
v tč. (23) oz. (24) iz 44. člena odloka.  

PO02 od A GE domačije v 
odprtem 
vaškem okolju 

Za območje se upoštevajo merila ohranjanja narave v tč. (23) oz. (24) iz 
44. člena odloka. 

PO03 vo A, 
PC 

GE domačije v 
odprtem 
vaškem okolju 

Za območje se upoštevajo merila ohranjanja narave v tč. (23) oz. (24) iz 
44. člena odloka. 

PO04 vo A, 
PC 

GE domačije v 
odprtem 
vaškem okolju 

Za območje se upoštevajo merila ohranjanja narave v tč. (23) oz. (24) iz 
44. člena odloka. 

PO05 od A GE domačije v 
odprtem 
prostoru 

Za območje se upoštevajo merila ohranjanja narave v tč. (23) oz. (24) iz 
44. člena odloka. 

PO06 od A GE domačije v 
odprtem 
prostoru 

Za območje se upoštevajo merila ohranjanja narave v tč. (23) oz. (24) iz 
44. člena odloka. 

PO07 od A GE domačije v 
odprtem 
prostoru 

Za območje se upoštevajo merila ohranjanja narave v tč. (23) oz. (24) iz 
44. člena odloka. 
 
 

PO08 od A, 
PC 

GE domačije v 
odprtem 
prostoru 

Za območje se upoštevajo merila ohranjanja narave v tč. (23) oz. (24) iz 
44. člena odloka. 
 
 

PO09 od A, 
PC 

GE domačije v 
odprtem 
prostoru 

Za območje se upoštevajo merila ohranjanja narave v tč. (23) oz. (24) iz 
44. člena odloka. 
 

PO10 od A GE domačije v 
odprtem 
prostoru 

 
Za območje se upoštevajo merila ohranjanja narave v tč. (23) oz. (24) iz 
44. člena odloka. 
 

PO11 od A GE domačije v 
odprtem 
prostoru 

Za območje se upoštevajo merila ohranjanja narave v tč. (23) oz. (24) iz 
44. člena odloka. 

PO12 od A GE domačije v 
odprtem 
prostoru 

Za območje se upoštevajo merila ohranjanja narave v tč. (23) oz. (24) iz 
44. člena odloka. 

PO13 od A GE domačije v 
odprtem 
prostoru 

Za območje se upoštevajo merila ohranjanja narave v tč. (23) oz. (24) iz 
44. člena odloka.. 

PO14 od A GE domačije v 
odprtem 
prostoru 

Na območjih stavbnih zemljišč, ki segajo v varnostni pas DV gradnja in 
izvajanje dejavnosti v skladu z določili Uredbe o elektromagnetnem 
sevanju v naravnem in življenjskem okolju (UL RS, št. 70/96, 41/04) in 
Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter 
opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih 
omrežij (UL RS, št. 101/10) ni dopustna. Dodatni posegi na površinah EPO 
Zasavsko hribovje niso dovoljeni z izjemo tistih, ki že imajo 
naravovarstveno soglasje in gradbeno dovoljenje. 

PO15 od A GE domačije v 
odprtem 
prostoru 

  

PO16 od A GE domačije v 
odprtem 
prostoru 

Dodatni posegi na površinah EPO Zasavsko hribovje niso dovoljeni z 
izjemo tistih, ki že imajo naravovarstveno soglasje in gradbeno dovoljenje. 

PO17 od A GE domačije v 
odprtem 
prostoru 
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PO18 od A, 
PC 

GE domačije v 
odprtem 
prostoru 

Za območje se upoštevajo merila ohranjanja narave v tč. (23) oz. (24) iz 
44. člena odloka. 

PO19 vo A, 
PC 

GE domačije v 
odprtem 
vaškem okolju 

Za območje se upoštevajo merila ohranjanja narave v tč. (23) oz. (24) iz 
44. člena odloka. 

PO20 od A GE domačije v 
odprtem 
prostoru 

 
 

PO21 od A, 
PC 

GE domačije v 
odprtem 
prostoru 

Za območje se upoštevajo merila ohranjanja narave v tč. (23) oz. (24) iz 
44. člena odloka. 

PO22 od A GE domačije v 
odprtem 
prostoru 

Za območje se upoštevajo merila ohranjanja narave v tč. (23) oz. (24) iz 
44. člena odloka. 

PO23 od A GE domačije v 
odprtem 
prostoru 

Za območje se upoštevajo merila ohranjanja narave v tč. (23) oz. (24) iz 
44. člena odloka. 

PO24 od A GE domačije v 
odprtem 
prostoru 

Za območje se upoštevajo merila ohranjanja narave v tč. (23) oz. (24) iz 
44. člena odloka. 

PO25 od A GE domačije v 
odprtem 
prostoru 

Za območje se upoštevajo merila ohranjanja narave v tč. (23) oz. (24) iz 
44. člena odloka. 

PO26 od A GE domačije v 
odprtem 
prostoru 

Za območje se upoštevajo merila ohranjanja narave v tč. (23) oz. (24) iz 
44. člena odloka. 

PO27 od A, 
PC 

GE domačije v 
odprtem 
prostoru 

  

PO28 od A GE domačije v 
odprtem 
prostoru 

  

PO29 od A GE domačije v 
odprtem 
prostoru 

Za območje se upoštevajo merila ohranjanja narave v tč. (23) oz. (24) iz 
44. člena odloka. 

PO30 od A GE domačije v 
odprtem 
prostoru 

  

PO31 od A GE domačije v 
odprtem 
prostoru 

Za območje se upoštevajo merila ohranjanja narave v tč. (23) oz. (24) iz 
44. člena odloka. 

PO32 od A, 
PC 

GE domačije v 
odprtem 
prostoru 

  

PO33 od A, 
PC 

GE domačije v 
odprtem 
prostoru 

Za območje se upoštevajo merila ohranjanja narave v tč. (23) oz. (24) iz 
44. člena odloka. 

PO34 od A GE domačije v 
odprtem 
prostoru 

  

PO35 od A GE domačije v 
odprtem 
prostoru 

  

PO36 od A, 
PC 

GE domačije v 
odprtem 
prostoru 

  

PO37 od A GE domačije v 
odprtem 
prostoru 

Za območje se upoštevajo merila ohranjanja narave v tč. (23) oz. (24) iz 
44. člena odloka. 

PO38 vo A GE domačije v 
odprtem 
vaškem okolju 
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PO39 jsp PC GE                                                
javne stavbe,         
podtip : GE 
paviljonske 
stavbe 

V območju urejanja leži enota KD arheološko najdišče Rimskodobna 
naselbina Ribnik (EŠD 8784). Gradnja novih objektov pred izvedbo 
arheoloških raziskav ni dovoljena (46., 47 člen). Za potrebe obstoječe 
osnovne dejavnosti se po izvedbi predhodnih arheoloških raziskav dopusti 
postavitev 2 pomožnih stavb (enostavni objekti) po Uredbi. Ob osnovni 
dejavnosti so dovoljene spremljajoče terciarne dejavnosti (trgovina…). Na 
delu območja, ki spada v razred preostale poplavne nevarnosti, veljajo 
omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in 
posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi 
povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08).  Za 
območje se upoštevajo merila ohranjanja narave v tč. (23) oz. (24) iz 44. 
člena odloka. Po izvedbi omilitvenih ukrepov se območje nahaja v razredu 
preostale poplavne nevarnosti. Veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in 
omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, 
ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja 
(Ur. l. RS, št. 89/08). 

PO40 pin IP, 
CU, 
CD, 
ZS, 
SS, 
PC 

GE varovanja 
meril veljavnih 
prostorsko 
izvedbenih 
načrtov 

Velja Odlok o zazidalnem načrtu ZN 11 industrijske cone Podkraj (UL RS, 
št. 22/04); 
Posegi v EUP naj bodo v skladu merili varovanj v EUP – s sakralno 
funkcijo enote KD cerkvijo sv Nikolaja (EŠD 2198) (46., 47. člen). V 
območju urejanja leži tudi enota KD Gostilna Podkraj 67  (EDŠ 536). Del 
območja spada v razred majhne, preostale, srednje in velike poplavne 
nevarnosti in majhne erozijske nevarnosti. Po izvedenih omilitvenih 
ukrepih območje spada v majhno, srednjo, veliko in preostalo poplavno 
nevarnost. Veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje 
dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z 
njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08). Za 
območje se upoštevajo merila ohranjanja narave v tč. (23) oz. (24) iz 44. 
člena odloka. Povzročitelj hrupa oziroma upravljavec naprav, ki povzročajo 
hrup je dolžan zagotoviti ukrepe za zmanjšanje emisije hrupa iz vira hrupa 
in širjenja hrupa v okolje za zmanjšanje izpostavljenosti hrupu tako, da 
vplivi hrupa  v tej EUP ne bodo preseženi za območja z dopustno II. SVPH 
v skladu z Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Ur. l. RS, 
št. 105/05, 34/08, 109/09 in 62/10). Ukrepe za prilagoditev uporabe in 
obratovanja naprav mora izvesti najpozneje do 31. 12. 2020. 

PO41 od A, 
PC 

GE domačije v 
odprtem 
prostoru 

  

PO42 od A GE domačije v 
odprtem 
prostoru 

Za območje se upoštevajo merila ohranjanja narave v tč. (23) oz. (24) iz 
44. člena odloka. 

PO43 od A, 
PC 

GE domačije v 
odprtem 
prostoru 

  

PO44 od A GE domačije v 
odprtem 
prostoru 

Za območje se upoštevajo merila ohranjanja narave v tč. (23) oz. (24) iz 
44. člena odloka. 

PO45 od A GE domačije v 
odprtem 
prostoru 

Za območje se upoštevajo merila ohranjanja narave v tč. (23) oz. (24) iz 
44. člena odloka. 

PO46 hm SS, 
PC 

 GE 
modernistične 
stanovanjske 
hiše 

Glavne stavbe so lahko namenjene dvema gospodinjstvoma (dve 
stanovanjski enoti). Pomožni stavbe je dovoljeno graditi le kot enostavni 
ali nezahtevni objekt po Uredbi. Del območja spada v razred majhne in 
preostale poplavne nevarnosti ter majhne erozijske nevarnosti. Po 
izvedenih omilitvenih ukrepih območje spada v majhno in preostalo 
poplavno nevarnost.  Veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za 
izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi 
poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 
89/08). Za območje se upoštevajo merila ohranjanja narave v tč. (23) oz. 
(24) iz 44. člena odloka. 

PO47 vh SS, 
PC 

GE                                       
večstanovanjske 
stavbe 

Za območje se upoštevajo merila ohranjanja narave v tč. (23) oz. (24) iz 
44. člena odloka. 

PO48 gs IG, 
PC 

GE                                               
gospodarske 
stavbe 

Za območje se upoštevajo merila ohranjanja narave v tč. (23) oz. (24) iz 
44. člena odloka. 
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PO49 od A GE domačije v 
odprtem 
prostoru 

  

PO50 zdz ZD, 
PC 

GE zelenih 
urbanih površin 
in zelenega 
sistema – druge 
urejene zelene 
površine 

Za območje se upoštevajo merila ohranjanja narave v tč. (23) oz. (24) iz 
44. člena odloka. 

PO51 ivč O GE                                               
infrastrukturneg
a objekta, 
podtip: GE 
vodohrana  

Za območje se upoštevajo merila ohranjanja narave v tč. (23) oz. (24) iz 
44. člena odloka. 

PO52 jsm CU  GE                                                
javne stavbe,              
podtip : GE 
modernistične 
javne stavbe 

  

PO53 od A GE domačije v 
odprtem 
prostoru 

 

PO54 od A GE domačije v 
odprtem 
prostoru 

 

PO55 od A GE domačije v 
odprtem 
prostoru 

 

PO56 gp IK GE 
gospodarskega 
poslopja 

Za območje se upoštevajo merila ohranjanja narave v tč. (23) oz. (24) iz 
44. člena odloka. 

PO57 od A GE domačije v 
odprtem 
prostoru 

Za območje se upoštevajo merila ohranjanja narave v tč. (23) oz. (24) iz 
44. člena odloka. 

Prapretno pri Hrastniku 
PH01 od A GE domačije v 

odprtem prostoru 
Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 3. cono) 
veljajo merila iz 43. člena odloka. 

PH02 gp IK GE                                
gospodarskega 
poslopja 

Obstoječa stavbna struktura naj se ohranja v obstoječih tlorisnih in 
višinskih gabaritih. Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih 
surovin (za 3. cono) veljajo merila iz 43. člena odloka. 

PH03 vs SK, 
PC 

GE domačije v 
strnjenem vaškem 
okolju 

Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 3. cono) 
veljajo merila iz 43. člena odloka. 

PH04 vo SK, 
PC 

GE domačije v 
odprtem vaškem 
okolju 

Glavna stavba naj se oblikuje po merilih stavbe tipa hiše na podeželju. 
Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 4. cono) 
veljajo merila iz 43. člena odloka.  

PH05 od A GE domačije v 
odprtem prostoru 

  

PH06 od A, 
PC 

GE domačije v 
odprtem prostoru 

Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 4. cono) 
veljajo merila iz 43. člena odloka. 
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PH07 od A GE domačije v 
odprtem prostoru 

Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 4. cono) 
veljajo merila iz 43. člena odloka. 

PH08 ip IP, 
PC 

GE                                               
industrijske 
proizvodnje 

V sklopu EUP se lahko vzpostavijo tudi igrišča za šport in rekreacijo 
(tenis) s pripadajočo pomožno stavbno kot enostavni oziroma 
nezahtevni objekt po Uredbi. Za varstvo pridobivalnega prostora 
mineralnih surovin (za 3. cono) veljajo merila iz 43. člena odloka. Pri 
načrtovanju ureditev je potrebno zagotoviti neoviran dostop do 
sosednjih gozdnih zemljišč za potrebe gospodarjenja ter omogočiti 
prostore za začasno skladiščenje lesa. 

PH09 ppn ZS GE varovanje 
pogojev izvedbe 
OPPN 

OPPN 15-01: Sanacija odlagališča odpadnih produktov TET –1. faza; Za 
varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 3. cono) veljajo 
merila iz 43. člena odloka. Izvajajo se aktivnosti monitoringa skladno z 
okoljskimi predpisi. 

PH10 ppn BC GE varovanje 
pogojev izvedbe 
OPPN 

OPPN 15-01: Sanacija odlagališča odpadnih produktov TET –1. faza; Za 
varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 3. cono) veljajo 
merila iz 43. člena odloka. Izvajajo se aktivnosti monitoringa skladno z 
okoljskimi predpisi. 

PH11 ido O GE                                                
infrastrukturnega 
objekta,              
podtip : GE 
deponije 
(zbirališča) 
odpadkov 

Dopustno le odlaganje odpadnih produktov proizvodnje električne 
energije  termoelektrarne, v skladu z okoljevarstvenim dovoljenjem. Na 
saniranem delu odlagališča se površine lahko urejajo za potrebe 
kmetijstva in gozdarstva. Izvajajo se aktivnosti monitoringa skladno z 
okoljskimi predpisi. 
 
Pri načrtovanju ureditev je potrebno zagotoviti neoviran dostop do 
sosednjih gozdnih zemljišč za potrebe gospodarjenja ter omogočiti 
prostore za začasno skladiščenje lesa. 

PH13 vo SK GE domačije v 
odprtem vaškem 
okolju 

Ohranja naj se obstoječ izvorni prostorski koncept – urbanistično 
tlorisna zasnova, arhitekturne značilnosti izvornih stavb ter pojavnost 
domačij v prostoru. Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih 
surovin (za 4. cono) veljajo merila iz 43. člena odloka. 

PH14 ip IP GE industrijske 
proizvodnje 

Obstoječe stavbe silosi naj se ohranjajo, dopustno jih je vzdrževati in 
rekonstruirati. Gradnja novih stavb ni dopustna 

PH15 pin PŽ, 
G, 
E, 
VC 

GE varovanja 
meril veljavnih 
prostorsko 
izvedbenih 
načrtov 

Velja Odlok o lokacijskem načrtu PE 6/2 (del) – Prestavitev železniške 
proge v območju TE Trbovlje (UVZ, št. 24/88); 
 

PH16 ike E GE                                               
infrastrukturnega 
objekta, podtip: 
GE objekt 
energetske 
infrastrukture 

OPPN 15-01: Sanacija odlagališča odpadnih produktov TET –1. faza; 
Dovoljena je postavitev objektov za potrebe izkoriščanja alternativnih 
naravnih virov – sončne elektrarne (FNE). Za varstvo pridobivalnega 
prostora mineralnih surovin (za 3. cono) veljajo merila iz 43. člena 
odloka. Izvajajo se aktivnosti monitoringa skladno z okoljskimi predpisi. 

PH17 ppn O, 
PC 

GE varovanje 
pogojev izvedbe 
OPPN 

OPPN 15-03: Odlagališče odpadnih produktov TET Tri doline; 
Pri načrtovanju ureditev je potrebno zagotoviti neoviran dostop do 
sosednjih gozdnih zemljišč za potrebe gospodarjenja ter omogočiti 
prostore za začasno skladiščenje lesa. 

PH18 ppn O GE varovanje 
pogojev izvedbe 
OPPN 

OPPN 15-03: Odlagališča elektrofiltrskega pepela Tri doline; 
Pri načrtovanju ureditev je potrebno zagotoviti neoviran dostop do 
sosednjih gozdnih zemljišč za potrebe gospodarjenja ter omogočiti 
prostore za začasno skladiščenje lesa. 

PH19 ido O,  GE                                                
infrastrukturnega 
objekta,              
podtip : GE 
deponije 
(zbirališča) 
odpadkov 

Dopustna le sanacija odlagalnega prostora. Odlaganje odpadkov ni več 
dopustno. Izvajajo se aktivnosti monitoringa skladno z okoljskimi 
predpisi. Zagotavlja naj se dostope do zalednih gozdnih zemljišč ter 
uporabo cest za spravilo lesa. Na saniranem delu odlagališča se površine 
lahko urejajo za potrebe kmetijstva in gozdarstva. Obstoječe dostope do 
zalednih gozdnih površin, ki se pri načrtovanju ukinejo  je potrebno 
nadomestiti z novimi. 

PH20 vs SK, 
PC 

GE domačije v 
strnjenem vaškem 
okolju 

  

PH21 pin E, 
SK, 

GE varovanja 
meril veljavnih 
prostorsko 
izvedbenih 

Velja Uredba državnem prostorskem načrtu za prenosni plinovod R25A/1 
Trojane – Hrastnik (Ur. l. RS, št. 46/13); Na delu območja, ki spada v 
razred srednje, majhne in preostale poplavne nevarnosti, veljajo 
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PC, 
K1, 
K2, 
G 

načrtov omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in 
posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi 
povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08). 
 

PH22 jgd CD, 
PC 

GE                                                 
javne stavbe,                         
podtip : GE 
gasilnega doma  

Glavna stavba se lahko oblikuje po merilih stavbe tipa klasične javne 
stavbe ali trško mestne hiše. Ob osnovni dejavnosti – gasilskem domu 
so lahko vzpostavljene še terciarne in kvartarne vsebine, ki lahko 
zaživijo v glavni stavbi. Dovoljena je vzpostavitev začasnega gostinskega 
vrta za potrebe spremljajoče dejavnosti. Višina stavbe naj ne presega  
E2. Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 3. oz. 4.  
cono) veljajo merila iz 43. člena odloka. 

PH23 zsr ZS GE zelenih 
urbanih površin in 
zelenega sistema 
– druge urejene 
zelene površine 

Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 4. cono) 
veljajo merila iz 43. člena odloka. 

PH24 hm SS, 
PC 

GE modernistične 
stanovanjske hiše 

Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 3. oz. 4. 
cono) veljajo merila iz 43. člena odloka. 

PH25 ivč O GE                                                
infrastrukturnega 
objekta,              
podtip : GE 
vodohran 

 

PH26 ivč O GE                                                
infrastrukturnega 
objekta,              
podtip : GE 
vodohran 

 

PH27 ivč O GE                                                
infrastrukturnega 
objekta,              
podtip : GE 
vodohran 

 

Studence 
ST01 od A GE domačije v 

odprtem prostoru Območje se nahaja na VVO vodnega zajetja Konce, zato naj se pri 
načrtovanju in gradnji upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka. 

ST02 od A GE domačije v 
odprtem prostoru   

ST03 od A GE domačije v 
odprtem prostoru   

ST04 od A GE domačije v 
odprtem prostoru 

Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 3. cono) veljajo 
merila iz 43. člena odloka. 

ST05 od A GE domačije v 
odprtem prostoru 

Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 3. cono) veljajo 
merila iz 43. člena odloka. 

ST06 od A GE domačije v 
odprtem prostoru 

Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (mejno območje 
med 2. in 3. cono)  veljajo merila iz 43. člena odloka. 

ST07 vo SK, 
PC 

GE domačije v 
odprtem vaškem 
okolju 

Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 3. cono) veljajo 
merila iz 43. člena odloka. 

ST08 vs SK, 
PC 

GE domačije v 
strnjenem vaškem 
okolju 

Glavna stavba naj se oblikuje po merilih stavbe tipa hiše na podeželju. 
Nove GE se lahko opredelijo le v območju obstoječega javnega prostora 
ceste oziroma morajo imeti zagotovljen priključek iz le te. Za varstvo 
pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 3. cono) veljajo merila iz 
43. člena odloka. 

ST09 vh A GE                                       
večstanovanjske 
stavbe 

Gradnja novih pomožnih stavb ni dopustna.  Obstoječe pomožne stavbe se 
lahko le vzdržujejo in rekonstruirajo. Za varstvo pridobivalnega prostora 
mineralnih surovin (mejno območje med 2. in 3. cono oz. za 3. cono) 
veljajo merila iz 43. člena odloka. 
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ST10 vo SK, 
PC 

GE domačije v 
odprtem vaškem 
okolju 

Na delu območja, ki spada v razred preostale poplavne nevarnosti, veljajo 
omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in 
posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi 
povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08). Za varstvo 
pridobivalnega prostora mineralnih surovin (mejno območje med 2. in 3. 
cono oz. za 3. cono) veljajo merila iz 43. člena odloka. 

ST12 od A GE domačije v 
odprtem prostoru 

Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 3. cono) veljajo 
merila iz 43. člena odloka. 

ST14 gs IG GE gospodarske 
stavbe 

OPPN 16-01: Sanacija kamnoloma Boben. Na delu območja, ki spada v 
razred preostale poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih 
in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, 
ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja 
(Ur. l. RS, št. 89/08). Dopustne le dejavnosti: 23.6 Proizvodnja drugih 
izdelkov iz betona, cementa in malte; dopustni tudi objekti za potrebe 
dejavnosti 08.1 Pridobivanje kamna, peska in gline. Dopustna servisna 
delavnica do velikosti 1000 m2 za mehanizacijo ter parkirišča 

ST15 ivč O GE                                               
infrastrukturnega 
objekta, podtip: GE 
vodohrana  

Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 3. cono) veljajo 
merila iz 43. člena odloka. 

ST16 tm CU, 
PC 

GE trško – mestne 
hiše  

Del območja spada v razred majhne in preostale poplavne nevarnosti.  Po 
izvedbi omilitvenih ukrepov se območje nahaja v razredu preostale 
poplavne nevarnosti. Veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za 
izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi 
poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 
89/08). 

ST17 zsr ZS, 
PC,  

GE zelenih urbanih 
površin in zelenega 
sistema – površine 
za oddih, 
rekreacijo in šport  

OPPN 16-02: Sanacija območja Ojstro.  
Dopustna je ureditev odprtega športnega strelišča s pripadajočimi objekti. 
Določila tipa GE .zsr so v veljavi do sprejema OPPN. Za ureditve območja 
je pred sprejemom OPPN potrebno izdelati strokovne podlage.  
Dopustna je tudi  ureditev heliodroma na območju stavbnih zemljišč.  
Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 1. oz. 2. cono) 
veljajo merila iz 43. člena odloka.  
 
Na območju degradiranega prostora s površinskim kopom mineralnih 
surovin se lahko izvajajo vse aktivnosti, ki so potrebne za sanacijo skladno 
s predpisi o rudarstvu.  
 
Območje naj se ureja na način, da se v čim večji meri ohrani obstoječe 
naravno drevesno in grmovno vegetacijo, ki se jo vključi v sistem zelenih 
površin območja urejanja. Le ta naj se ohranja v obliki zaplat oziroma 
skupin gozdnega drevja ali posameznih dreves. Pri načrtovanju ureditev je 
potrebno zagotoviti neoviran dostop do sosednjih gozdnih zemljišč za 
potrebe gospodarjenja ter omogočiti prostore za začasno skladiščenje 
lesa.  
 

ST18 ivč O GE                                                
infrastrukturnega 
objekta,              
podtip : GE 
vodohran 

Območje se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji 
upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka. 

ST19 ivč O GE                                     
infrastrukturnega 
objekta,              
podtip : GE 
vodohran 

Območje se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji 
upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka. 

ST20 ivč O GE                                                
infrastrukturnega 
objekta,              
podtip : GE 
vodohran  
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ST21 ivč O GE                                                
infrastrukturnega 
objekta,              
podtip : GE 
vodohran 

Območje se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji 
upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka. 

ST22 ivč O GE                                                
infrastrukturnega 
objekta,              
podtip : GE 
vodohran  

ST23 ivč O GE                                                
infrastrukturnega 
objekta,              
podtip : GE 
vodohran 

Območje se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji 
upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka. 

ST24 ike E GE objekta 
energetske 
infrastrukture 

OPPN 16-02: Sanacija območja Ojstro.  
Določila  tipa GE .ike  so v veljavi do sprejema OPPN. Za ureditve območja 
pred sprejemom OPPN je potrebno izdelati strokovne podlage.  
Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 1. oz. 2. cono) 
veljajo merila iz 43. člena odloka.  
 
Na območju degradiranega prostora s površinskim kopom mineralnih 
surovin se lahko izvajajo vse aktivnosti, ki so potrebne za sanacijo skladno 
s predpisi o rudarstvu. Pri načrtovanju ureditev je potrebno zagotoviti 
neoviran dostop do sosednjih gozdnih zemljišč za potrebe gospodarjenja 
ter omogočiti prostore za začasno skladiščenje lesa. Za postavitev sončne 
in vetrne elektrarne naj se izdela  izhodiščno analizo vplivov predvidene 
ureditve v prostoru in ekološko prostorske vidike investicije.  
 
 

ST25 ike  E GE objekta 
energetske 
infrastrukture 

OPPN 16-02: Sanacija območja Ojstro. Na GE je dopustno urejati tudi 
infrastrukturo in varnostni sistem  strelišča (ograja, nasip …ipd). 
Določila  tipa GE .ike  so v veljavi do sprejema OPPN. Za ureditve območja 
pred sprejemom OPPN je potrebno izdelati strokovne podlage.  
Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 1. oz. 2. cono) 
veljajo merila iz 43. člena odloka.  
 
Na območju degradiranega prostora s površinskim kopom mineralnih 
surovin se lahko izvajajo vse aktivnosti, ki so potrebne za sanacijo skladno 
s predpisi o rudarstvu. Pri načrtovanju ureditev je potrebno zagotoviti 
neoviran dostop do sosednjih gozdnih zemljišč za potrebe gospodarjenja 
ter omogočiti prostore za začasno skladiščenje lesa. Za postavitev sončne 
in vetrne elektrarne naj se izdela  izhodiščno analizo vplivov predvidene 
ureditve v prostoru in ekološko prostorske vidike investicije.  
 
 

ST26 jsg BT  GE                                                 
javne stavbe,                         
podtip : GE javne 
stavbe v gozdu 

OPPN 16-02: Sanacija območja Ojstro.  
Določila tipa GE .jsg so v veljavi do sprejema OPPN. Za ureditve območja 
pred sprejemom OPPN je potrebno izdelati strokovne podlage. Gostinske 
stavbe (hotelske in podobne gostinske stavbe) se lahko gradijo tudi po 
merilih GE tipa jsm. Dopustna je ureditev heliodroma na območju stavbnih 
zemljišč. Število stavb ni omejeno. Pomožna stavba ne sme presegati 
višine glavne stavbe oziroma 7 m, tehnološki deli stavbe so lahko višji.  
Dopustna je  tudi gradnja oziroma postavitev nastanitvenih objektov za 
kampiranje in t.i. »glamping«, v skladu s predpisi o minimalnih tehničnih 
pogojih in minimalnem obsegu storitev za opravljanje gostinske 
dejavnosti.  
 
Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 1. oz. 2. cono) 
veljajo merila iz 43. člena odloka.  
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Na območju degradiranega prostora s površinskim kopom mineralnih 
surovin se lahko izvajajo vse aktivnosti, ki so potrebne za sanacijo skladno 
s predpisi o rudarstvu.  
 
Območje naj se ureja na način, da se v čim večji meri ohrani obstoječe 
naravno drevesno in grmovno vegetacijo, ki se jo vključi v sistem zelenih 
površin območja urejanja. Le ta naj se ohranja v obliki zaplat oziroma 
skupin gozdnega drevja ali posameznih dreves. Pri načrtovanju ureditev je 
potrebno zagotoviti neoviran dostop do sosednjih gozdnih zemljišč za 
potrebe gospodarjenja ter omogočiti prostore za začasno skladiščenje 
lesa.  

Šavna Peč   
SP01 od A GE domačije v 

odprtem prostoru 
Za območje se upoštevajo merila ohranjanja narave v tč. (23) oz. (24) iz 
44. člena odloka. 

SP02 od A GE domačije v 
odprtem prostoru 

Za območje se upoštevajo merila ohranjanja narave v tč. (23) oz. (24) iz 
44. člena odloka. 

SP03 od A GE domačije v 
odprtem prostoru   

SP04 od A GE domačije v 
odprtem prostoru Za območje se upoštevajo merila ohranjanja narave v tč. (23) oz. (24) iz 

44. člena odloka. 

SP05 vo A GE domačije v 
odprtem vaškem 
okolju 

Za območje se upoštevajo merila ohranjanja narave v tč. (23) oz. (24) iz 
44. člena odloka. 

SP07 od A, 
PC 

GE domačije v 
odprtem prostoru 

Zaščiti in varuje se zgodovinski značaj naselja Šavna Peč vas (EDŠ 7558), 
prepoznana lega v prostoru, značilna naselbinska zasnova, odnos med 
posameznimi stavbami in odprtim prostorom, robove, veduto in okoliško 
krajino ter Kozolec na domačiji Šavna Peč 1 (EDŠ 23547). Enote naj se 
varujejo v skladu z merili varovane dediščine (46., 47. člen).  

SP08 od A GE domačije v 
odprtem prostoru 

Za območje se upoštevajo merila ohranjanja narave v tč. (23) oz. (24) iz 
44. člena odloka. 

SP09 od A GE domačije v 
odprtem prostoru 

Za območje se upoštevajo merila ohranjanja narave v tč. (23) oz. (24) iz 
44. člena odloka. 

SP10 od A GE domačije v 
odprtem prostoru 

Za območje se upoštevajo merila ohranjanja narave v tč. (23) oz. (24) iz 
44. člena odloka. 

SP11 od A GE domačije v 
odprtem prostoru 

Za območje se upoštevajo merila ohranjanja narave v tč. (23) oz. (24) iz 
44. člena odloka. 

SP13 od A GE domačije v 
odprtem prostoru   

SP14 od A, 
PC 

GE domačije v 
odprtem prostoru 

Zaščiti in varuje se zgodovinski značaj naselja Šavna Peč vas (EDŠ 7558) v 
skladu s 46, 47. členom – prepoznana lega v prostoru, značilna 
naselbinska zasnova, odnos med posameznimi stavbami in odprtim 
prostorom, robove, veduto in okoliško krajino. 

SP15 od A GE domačije v 
odprtem prostoru   

SP16 vo A, 
PC 

GE domačije v 
odprtem vaškem 
okolju 

Za območje se upoštevajo merila ohranjanja narave v tč. (23) oz. (24) iz 
44. člena odloka. 

SP17 vo SK, 
PC 

GE domačije v 
odprtem vaškem 
okolju 

Zaščiti in varuje se zgodovinski značaj naselja Šavna Peč vas (EDŠ 7558) – 
prepoznana lega v prostoru, značilna naselbinska zasnova, odnos med 
posameznimi stavbami in odprtim prostorom, robove, veduto in okoliško 
krajino. V EUP ležijo še enote KD Kozolec na domačiji Šavna Pec 4 (EŠD 
22936), Kozolec na domačiji Šavna peč 2 (EŠD 22937), Kašča  na domačiji 
Šavna Peč 4 (EŠD 23550). Enote KD naj se urejajo v skladu z merili 46., 
47.člen. Za območje se upoštevajo merila ohranjanja narave v tč. (23) oz. 
(24) iz 44. člena odloka. 

SP18 pjc CD GE                                            
posebne javne 
stavbe,                           
podtip : GE cerkve 

Zaščiti in varuje se zgodovinski značaj naselja Šavna Peč vas (EDŠ 7558) v 
skladu z merili 46., 47. členom . 
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SP19 od A, 
PC 

GE domačije v 
odprtem prostoru 

  
SP20  

gp 
IK GE                                      

gospodarskega 
poslopja 

Zaščiti in varuje se zgodovinski značaj naselja Šavna Peč vas (EDŠ 7558), 
prepoznana lega v prostoru, značilna naselbinska zasnova, odnos med 
posameznimi stavbami in odprtim prostorom, robove, veduto in okoliško 
krajino ter zidanico domačije Šavna Peč 9 (EDŠ 23551), v skladu z merili 
varovane dediščine (46., 47. člen). 

SP21  
gp 

IK GE                                      
gospodarskega 
poslopja 

Zaščiti in varuje se zgodovinski značaj naselja Šavna Peč vas (EDŠ 7558), 
prepoznana lega v prostoru, značilna naselbinska zasnova, odnos med 
posameznimi stavbami in odprtim prostorom, robove, veduto in okoliško 
krajino ter Kolmanovo zidanico (EDŠ 23548), v skladu z merili varovane 
dediščine (46., 47. člen). 

SP22  
gp 

IK GE                                      
gospodarskega 
poslopja 

Zaščiti in varuje se zgodovinski značaj naselja Šavna Peč vas (EDŠ 7558), 
prepoznana lega v prostoru, značilna naselbinska zasnova, odnos med 
posameznimi stavbami in odprtim prostorom, robove, veduto in okoliško 
krajino, v skladu z merili varovane dediščine (46., 47. člen). 

SP23  
gp 

IK GE                                      
gospodarskega 
poslopja 

Zaščiti in varuje se zgodovinski značaj naselja Šavna Peč vas (EDŠ 7558), 
prepoznana lega v prostoru, značilna naselbinska zasnova, odnos med 
posameznimi stavbami in odprtim prostorom, robove, veduto in okoliško 
krajino, v skladu z merili varovane dediščine (46., 47. člen). 

SP24 od A GE domačije v 
odprtem prostoru  

SP25 gp A GE gospodarskega 
poslopja 

Zaščiti in varuje se zgodovinski značaj naselja Šavna Peč vas (EDŠ 7558), 
prepoznana lega v prostoru, značilna naselbinska zasnova, odnos med 
posameznimi stavbami in odprtim prostorom, robove, veduto in okoliško 
krajino ter kozolec domačije Šavna Peč 10 (EDŠ 23627), v skladu z merili 
varovane dediščine (46., 47. člen)«. 

SP26 gp A GE gospodarskega 
poslopja 

Zaščiti in varuje se zgodovinski značaj naselja Šavna Peč vas (EDŠ 7558), 
prepoznana lega v prostoru, značilna naselbinska zasnova, odnos med 
posameznimi stavbami in odprtim prostorom, robove, veduto in okoliško 
krajino ter kozolec domačije Šavna Peč 9 (EDŠ 22938), v skladu z merili 
varovane dediščine (46., 47. člen)«. 

SP27 gp A GE gospodarskega 
poslopja 

Zaščiti in varuje se zgodovinski značaj naselja Šavna Peč vas (EDŠ 7558), 
prepoznana lega v prostoru, značilna naselbinska zasnova, odnos med 
posameznimi stavbami in odprtim prostorom, robove, veduto in okoliško 
krajino ter kozolec domačije Šavna Peč 7 (EDŠ 23549), v skladu z merili 
varovane dediščine (46., 47. člen)«. 

SP28 gp A GE gospodarskega 
poslopja 

Zaščiti in varuje se zgodovinski značaj naselja Šavna Peč vas (EDŠ 7558), 
prepoznana lega v prostoru, značilna naselbinska zasnova, odnos med 
posameznimi stavbami in odprtim prostorom, robove, veduto in okoliško 
krajino ter kozolec domačije Šavna Peč 3 (EDŠ 23626) in kozolec domačije 
Šavna peč 8 (EDŠ 22939), v skladu z merili varovane dediščine (46., 47. 
člen)«. 

Turje 
TU01 od A GE domačije v 

odprtem prostoru   
TU02 od A GE domačije v 

odprtem prostoru 
Za območje se upoštevajo merila ohranjanja narave v tč. (23) oz. (24) iz 44. 
člena odloka. 

TU03 od A GE domačije v 
odprtem prostoru 

Del območja spada v razred majhne, preostale in srednje poplavne 
nevarnosti in majhne erozijske nevarnosti . Posegi na območju vodotokov 
na navedenih območjih in v njihovi neposredni bližini niso dovoljeni. Po 
izvedenih omilitvenih ukrepih del območja spada v majhno, srednjo in 
preostalo poplavno nevarnost. Veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in 
omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, 
ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja 
(Ur. l. RS, št. 89/08). Za območje se upoštevajo merila ohranjanja narave v 
tč. (23) oz. (24) iz 44. člena odloka. 

TU04 od A, 
PC 

GE domačije v 
odprtem prostoru Za območje se upoštevajo merila ohranjanja narave v tč. (23) oz. (24) iz 44. 

člena odloka. 

TU05 od A GE domačije v 
odprtem prostoru 

Območje se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji 
upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka. 



OPN Hrastnik, odlok, priloga 1: 
specifikacija enot urejanja prostora (EUP) (126. člen) 

 

62 
 

TU06 od A, 
PC 

GE domačije v 
odprtem prostoru Območje se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji 

upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka.Za območje se upoštevajo 
merila ohranjanja narave v tč. (23) oz. (24) iz 44. člena odloka. 

TU07 od A, 
PC 

GE domačije v 
odprtem prostoru Območje se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji 

upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka. 

TU08 od A, 
PC 

GE domačije v 
odprtem prostoru 

  
TU09 od A, 

PC 

GE domačije v 
odprtem prostoru 

  
TU10 od A GE domačije v 

odprtem prostoru   
TU11 od A GE domačije v 

odprtem prostoru Območje leži v območju KD Domačija Turje 39 (EŠD 27152), ki naj se ureja 
v skladu s 46., in 47 členom. Del območja se nahaja na VVO, zato naj se pri 
načrtovanju in gradnji upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka. 

TU12 od A GE domačije v 
odprtem prostoru   

TU13 od A, 
PC 

GE domačije v 
odprtem prostoru 

  
TU14 od A GE domačije v 

odprtem prostoru 
Območje se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji 
upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka. 

TU15 od A, 
PC 

GE domačije v 
odprtem prostoru  Območje se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji 

upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka. 
TU16 od A GE domačije v 

odprtem prostoru   
TU17 od A GE domačije v 

odprtem prostoru Del območja se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji 
upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka. Za območje se upoštevajo 
merila ohranjanja narave v tč. (23) oz. (24) iz 44. člena odloka. 

TU18 vo SK GE domačije v 
odprtem vaškem 
okolju   

TU19 od A GE domačije v 
odprtem prostoru Območje leži v območju KD Turje Vas (EŠD 2168), ki naj se ureja v skladu s 

46., in 47 členom. Območje se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju 
in gradnji upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka. 

TU20 od A GE domačije v 
odprtem prostoru 

Območje leži v območju KD Kašča na domačiji Turje 7 (EŠD 27292), ki naj 
se ureja v skladu s 46. in 47. členom. Za območje se upoštevajo merila 
ohranjanja narave v tč. (23) oz. (24) iz 44. člena odloka. 

TU21 od A, 
PC 

GE domačije v 
odprtem prostoru 

  
TU22 od A GE domačije v 

odprtem prostoru 
Območje se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji 
upoštevajo splošna merila iz 41. člena odloka. 

TU23 
  
  
  

od A GE domačije v 
odprtem prostoru 

Del območja se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji 
upoštevajo splošna merila iz 41. člena odloka. 

TU24 
  
  
  

od A GE domačije v 
odprtem prostoru 

Območje se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji 
upoštevajo splošna merila iz 41. člena odloka. 
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TU25 zdz ZD GE zelenih 
urbanih površin 
in zelenega 
sistema – druge 
urejene zelene 
površine 

Območje leži v območju KD Turje Vas (EŠD 27160) ter vplivnem območju 
cerkve sv. Štefana. Enoti naj se urejata v skladu s 46., in 47 členom. Del 
območja se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji 
upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka. 

TU26 od A, 
PC 

GE domačije v 
odprtem prostoru 

Območje leži v območju KD Cepelj na domačiji Turje 4 (EŠD 27290) ter 
Gospodarsko poslopje na domačiji Turje 4 (EŠD 27291), ki naj se urejata v 
skladu s 46. in 47. členom. 

TU27 od A, 
PC 

GE domačije v 
odprtem prostoru 

  
TU28 od A GE domačije v 

odprtem prostoru   
TU29 od A GE domačije v 

odprtem prostoru   
TU30 od A GE domačije v 

odprtem prostoru   
TU31 od A GE domačije v 

odprtem prostoru   
TU32 od A GE domačije v 

odprtem prostoru   
TU34 hm SS, 

PC 

 GE 
modernistične 
stanovanjske hiše 

Glavna stavba naj se oblikuje po merilih stavbe tipa hiše na podeželju. 
Območje leži v območju KD Turje Vas (EŠD 27160), ki naj se ureja v skladu 
s 46. in 47. členom. Del območja se nahaja na VVO, zato naj se pri 
načrtovanju in gradnji upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka. 

TU35 tm CU, 
PC 

 GE                                        
trško- mestne 
hiše 

Območje leži v območju KD Turje Vas (EŠD 27160), ki naj se urejata v 
skladu s 46. in 47. členom.  Del območja se nahaja na VVO, zato naj se pri 
načrtovanju in gradnji upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka. 
Vzpostavitev novih GE oz. izdaja gradbenega dovoljenja za gradnjo na le tej, 
je dopustna le na podlagi gradbenega dovoljenja za ureditev javnega 
prostora in predvideno gospodarsko javno infrastrukturo. 
 

TU36 zdz ZD, 
PC 

GE zelenih 
urbanih površin 
in zelenega 
sistema – druge 
urejene zelene 
površine 

Območje leži v območju KD Turje Vas (EŠD 27160) ter vplivnem območju 
cerkve sv. Štefana (EŠD 2946). Območji KD naj se urejata v skladu s 46. in 
47. členom. Del območja se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in 
gradnji upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka. 

TU37 zpk ZK GE zelenih 
urbanih površin 
in zelenega 
sistema – 
pokopališča 

Območje leži v območju KD Turje Vas (EŠD 2168) ter vplivnem območju 
cerkve sv. Štefana (EŠD 2946). Območji KD naj se urejata v skladu s 46. in 
47. členom.. Del območja se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in 
gradnji upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka. 

TU38 pjc CD, 
PC 

GE                                                
posebne javne 
stavbe,                           
podtip : GE 
cerkve 

V območju EUP se nahajajo enote kulturne dediščine cerkev sv. Stefana 
(EŠD 2946), Turje Mežnarija (ESD 27158) ki naj se urejata v skladu z merili 
varovanja enote dediščine (45. člen). Območje leži v območju KD Turje Vas 
(EŠD 27160). Del območja EUP se nahaja tudi v vplivnem območju cerkve 
sv. Stefana (EŠD 2946). Območja KD naj se urejajo v skladu s 46. in 47. 
členom. Za območje se upoštevajo merila ohranjanja narave v tč. (23) oz. 
(24) iz 44. člena odloka. Del območja se nahaja na VVO, zato naj se pri 
načrtovanju in gradnji upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka.  

TU39 jsk CU, 
PC 

GE javne stavbe, 
podtip: GE 
klasična javna 
stavba 

Obstoječa dejavnost vzgojno varstvenega izobraževanja se lahko ohranja. V 
sklopu obstoječega objekta, namenjenega vzgojno varstvenem 
izobraževanju, je dovoljena gradnja vadbenih objektov. Območje leži v 
območju KD Turje Vas (EŠD 27160). V območju EUP se nahaja tudi enota 
KD Turje Šola (EŠD 27159). Enoti naj se urejata v skladu z merili varovanja 
enot  (46., 47. člen).    

TU40 jgd CU GE javne stavbe, 
podtip: GE 
gasilnega doma 

Glavna stavba se lahko oblikuje po merilih klasične javne stavbe ali trške 
mestne hiše. Območje leži v območju KD Turje Vas (EŠD 27160), naj se 
ureja v skladu z merili varovane enote  (46., 47. člen).  
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TU41 vo SK, 
PC 

GE domačije v 
odprtem vaškem 
okolju 

Območje leži v območju KD Turje Vas (EŠD 27160). V območju EUP se 
nahaja enota tudi enoti kulturne dediščine Kašča na domačija Turje 19 (EŠD 
27155) ter kozolec na domačiji Turje 23 (EŠD 27157). Enote KD naj se 
urejajo v skladu z merili varovanja enot dediščine (46., 47. člen).  Del 
območja se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji 
upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka. 

TU42 tm CU GE                                        
trško- mestne 
hiše 

Območje leži v območju KD Turje Vas (EŠD 27160), ki naj se ureja v skladu 
z merili varovanja enote (46., 47. člen).  

TU43 vs SK, 
PC 

GE domačije v 
strnjenem 
vaškem okolju 

Del območja se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji 
upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka. 

TU44 vs SK, 
PC 

GE domačije v 
strnjenem 
vaškem okolju 

Glavna stavba naj se oblikuje po merilih stavbe tipa hiše na podeželju. 
Območje leži v območju KD Turje Vas (EŠD 27160), ki naj se ureja v skladu 
z merili varovanja enote (46., 47. člen).  

TU45 vo SK, 
PC 

GE domačije v 
odprtem prostoru 

V območju EUP se nahaja enoti kulturne dediščine Domačija Turje 12 (EŠD 
27150) ter gospodarsko poslopje na domačiji Turje 14 (EŠD 27154). Novo 
gradnje v varovanem območju domačije naj ohranjajo tradicionalni vzorec 
pozidave in kvalitetne vedute na gručasto zasnovo domačije. Območje leži 
tudi v območju KD Turje Vas (EŠD 27160). Enote KD naj se urejajo v skladu 
z merili varovanja enot (46., 47. člen). 

TU46 vo SK, 
PC 

GE domačije v 
odprtem vaškem 
okolju 

Območje leži v območju KD Turje Vas (EŠD 27160), ki naj se ureja v skladu 
z merili varovanja enote (46., 47. člen). 

TU47 vs SK GE domačije v 
strnjenem 
vaškem okolju 

Glavna stavba naj se oblikuje po merilih stavbe tipa hiše na podeželju. 
Območje leži v območju KD Turje Vas (EŠD 27160), ki naj se ureja v skladu 
z merili varovanja enote (46., 47. člen). 

TU48 zpk ZK GE zelenih 
urbanih površin 
in zelenega 
sistema - 
pokopališča 

Območje leži v območju KD Turje Vas (EŠD 27160) ter vplivnem območju 
cerkve sv. Štefana (EŠD 2946). Enoti KD naj se urejajo v skladu z merili 
varovanja enot i (46., 47. člen). Ker bi gradbeni posegi na načrtovanem 
območju negativno posegli v prostorsko integriteto ter na kvalitetne poglede 
na in iz območja cerkve, gradnja v neposredni bližini cerkve ni dopustna. 
Del območja se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji 
upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka. 

TU49 ivč O GE                                                
infrastrukturnega 
objekta,              
podtip : GE 
vodohran 

Območje se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji 
upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka. 

TU50 ivč O GE                                                
infrastrukturnega 
objekta,              
podtip : GE 
vodohran 

Območje se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji 
upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka. 

TU51 ivč O GE                                                
infrastrukturnega 
objekta,              
podtip : GE 
vodohran 

 

TU52 ivč O GE                                                
infrastrukturnega 
objekta,              
podtip : GE 
vodohran 
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TU53 od A GE domačije v 
odprtem prostoru 

 

TU54  
gp 

IK GE 
gospodarskega 
poslopja 

 

TU55 od A GE domačije v 
odprtem prostoru 

Območje se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji 
upoštevajo splošna merila iz 41. člena odloka. 

TU56 gp IK GE 
gospodarskega 
poslopja 

 

TU57 gp IK GE 
gospodarskega 
poslopja 

 

Unično 
UN01 vo SK GE domačije v 

odprtem 
vaškem okolju 

V območju je enota KD Domačija Unično 4 (EDŠ 27273), ki naj se ureja v 
skladu z merili varovanja enote (46., 47. člen).  

UN02 ivč O GE                                                
infrastrukturneg
a objekta,              
podtip : GE 
vodohran 

 

       

 
 
 

      

EUP-KGV KGV1, KGV2, 
KGV3, KGV4, 
KGV5, KGV6, 
KGV7, KGV8 
  

 Del območja KGV8 spada v razred velike, srednje, majhne in preostale poplavne 
nevarnosti. Del območja KGV7 spada v razred majhne poplavne nevarnosti. Del 
območja KGV6 spada v razred velike, srednje, poplavne nevarnosti. Del območja 
KGV 5 spada v razred majhne in preostale poplavne nevarnosti. Del območja KGV1 
in KGV2 spada v razred velike,srednje, majhne in preostale poplavne nevarnosti. 
Posegi na območju vodotokov na navedenih območjih in v njihovi neposredni bližini 
niso dovoljeni. Po izvedenih omilitvenih ukrepih del območja spada v majhno, 
srednjo in preostalo poplavno nevarnost. Veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in 
omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih 
zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 
89/08). 
Del območja KGV1 in KGV2 se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in 
gradnji upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka. 

Podenote 
EUP –
KGV: 
Območja 
varovalnih 
gozdov 

 KGV1-OH01,  
KGV1-OH02,  
KGV1-OH03,  
KGV1-OH04,  
 KGV1-OH06, 
KGV1-OH07, 
KGV2-OH08, 
KGV1-OH09, 
KGV1-OH10, 
KGV1-OH11, 
KGV1-OH12, 
KGV2-OH13, 
KGV2-OH14, 
KGV2-OH15, 
KGV1-OH16, 

vg  
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KGV1-OH17, 
KGV1-OH18, 
KGV2-OH19, 
KGV1-OH20, 
KGV1-OH21, 
KGV1-OH30, 
KGV1-OH31, 
KGV1-OH32, 
KGV1-OH33, 
KGV1-OH34, 
KGV1-OH35, 
KGV1-OH36, 
KGV1-OH37, 
KGV1-OH38, 
KGV2-OH39, 
KGV1-OH40, 
KGV1-OH45, 
KGV1-OH47, 
KGV1-OH48, 
KGV2-OH227 

Podenote 
EUP –
KGV: 
Območja 
gozdov s 
posebnim 
namenom 

KGV2-OH41, 
KGV2-OH53, 
KGV2-OH54, 
KGV1-OH42, 
KGV1-OH51, 
KGV1-OH52 

gpn   

Podenote 
EUP –
KGV: 
Območja 
kulturne 
krajine za 
šport in 
rekreacijo 

KGV1-OH29 
KGV1-OH197 
KGV1-OH198 
KGV1-OH199 
KGV1-OH200 

kk KGV1-OH29 je namenjena ureditvi smučišča.  
 
Za območje KGV1-OH197, KGV1-OH198, KGV1-OH199 in KGV1-OH200 veljajo 
merila in pogoji podenote EUP – KGV .kk do sprejema OPPN 16-02, vendar so 
posegi dopustni le v skladu s predhodno izdelanimi strokovnimi podlagami.   

Podenote 
EUP –
KGV: 
Območja 
vrtičkarstv
a 

KGV1-OH22, 
KGV1-OH23, 
KGV1-OH24, 
KGV1-OH25, 
KGV1-OH26, 
KGV1-OH28, 
KGV1-OH46, 

zvr Obstoječe pomožne stavbe, ki niso skladne z merili 74. člena, se lahko le odstranijo 
ali uskladijo z merili 74. člena in vzdržujejo. 
Na podenoti EUP KGV1-OH26 so do sprejema OPPN 16-02 dopustne tudi ureditve, 
ki veljajo za območje podenote EUP –KGV .kk – območje kulturne krajine za šport 
in rekreacijo, vendar so posegi dopustni le v skladu s predhodno izdelanimi 
strokovnimi podlagami.   

KGV1-OH27, 
KGV1-OH50 

 Obstoječe pomožne stavbe, ki niso skladne z merili 74. člena, se lahko le odstranijo 
ali uskladijo z merili 74. člena in vzdržujejo. 

Podenote 
EUP –
KGV: 
Območja 
odlaganja 
ruševin 

KGV1-OH43, 
KGV1-OH44 

 

ru  

Podenote 
EUP –
KGV: 
Površine 

KGV1-OH05 pp  
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za pokope 
prebivalst
va v 
primeru 
naravnih 
in drugih 
nesreč 
Podenote 
EUP –
KGV: 
Površine 
za pokope 
živali v 
primeru 
naravnih 
in drugih 
nesreč 

KGV1-OH49 pz  

Podenote 
EUP – 
KGV: 
površine 
agromelio
racij 
kmetijskih 
zemljišč 
zaraščenih 
z gozdom 

KGV1-OH55, 
KGV1-OH56, 
KGV1-OH57, 
KGV1-OH58, 
KGV1-OH59, 
KGV1-OH60, 
KGV1-OH61, 
KGV1-OH62, 
KGV1-OH63, 
KGV1-OH64, 
KGV1-OH65, 
KGV1-OH66, 
KGV1-OH67, 
KGV1-OH68, 
KGV1-OH69, 
KGV1-OH70, 
KGV1-OH71, 
KGV1-OH72, 
KGV1-OH73, 
KGV1-OH74, 
KGV1-OH75, 
KGV1-OH76, 
KGV1-OH77, 
KGV1-OH78, 
KGV1-OH79, 
KGV1-OH80, 
KGV1-OH81, 
KGV1-OH82, 
KGV1-OH83, 
KGV1-OH84, 
KGV1-OH85, 
KGV1-OH86, 
KGV1-OH87, 
KGV1-OH88, 
KGV1-OH89, 
KGV1-OH90, 
KGV1-OH91, 
KGV1-OH92, 
KGV1-OH93, 
KGV1-OH94, 
KGV1-OH95, 
KGV1-OH96, 

agr Na delu podenote EUP KGV1-OH56.agr na območju OPPN 16-02, so do sprejema 
OPPN dopustne tudi ureditve, ki veljajo za območje podenote EUP –KGV .kk – 
območje kulturne krajine za šport in rekreacijo, vendar so posegi dopustni le v 
skladu s predhodno izdelanimi strokovnimi podlagami.  
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KGV1-OH97, 
KGV1-OH98, 
KGV1-OH99, 
KGV1-OH100, 
KGV1-OH101, 
KGV1-OH102, 
KGV1-OH103, 
KGV1-OH104, 
KGV1-OH105, 
KGV1-OH106, 
KGV1-OH107, 
KGV1-OH108, 
KGV1-OH109, 
KGV1-OH110, 
KGV1-OH112, 
KGV1-OH113, 
KGV1-OH114, 
KGV1-OH115, 
KGV1-OH116, 
KGV1-OH117, 
KGV1-OH118, 
KGV1-OH119, 
KGV1-OH120, 
KGV1-OH121, 
KGV1-OH122, 
KGV1-OH123, 
KGV1-OH124, 
KGV1-OH125, 
KGV1-OH126, 
KGV1-OH127, 
KGV1-OH128, 
KGV1-OH129, 
KGV1-OH130, 
KGV1-OH131, 
KGV1-OH132, 
KGV1-OH133, 
KGV1-OH134, 
KGV1-OH135, 
KGV1-OH136, 
KGV1-OH137, 
KGV1-OH138, 
KGV1-OH139, 
KGV1-OH140, 
KGV1-OH141, 
KGV1-OH142, 
KGV1-OH143, 
KGV1-OH144, 
KGV1-OH145, 
KGV1-OH146, 
KGV1-OH147, 
KGV1-OH148, 
KGV1-OH149, 
KGV1-OH150, 
KGV1-OH151, 
KGV1-OH152, 
KGV1-OH153, 
KGV1-OH154, 
KGV1-OH155, 
KGV1-OH156, 
KGV1-OH157, 
KGV1-OH158, 
KGV1-OH159, 
KGV1-OH160, 
KGV1-OH161, 
KGV1-OH162, 
KGV1-OH163, 
KGV1-OH164, 
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KGV1-OH165, 
KGV1-OH166, 
KGV1-OH167, 
KGV1-OH168, 
KGV1-OH169, 
KGV1-OH170, 
KGV1-OH171, 
KGV1-OH172, 
KGV1-OH173, 
KGV1-OH174, 
KGV1-OH175, 
KGV1-OH176, 
KGV1-OH177, 
KGV1-OH178, 
KGV1-OH179, 
KGV1-OH180, 
KGV1-OH181, 
KGV1-OH182, 
KGV1-OH183, 
KGV1-OH184, 
KGV1-OH185, 
KGV1-OH186, 
KGV1-OH187, 
KGV1-OH188, 
KGV1-OH189, 
KGV1-OH190, 
KGV1-OH191, 
KGV1-OH192, 
KGV1-OH193, 
KGV1-OH194, 
KGV1-OH195, 
KGV1-OH196, 
KGV2-OH197, 
KGV2-OH198, 
KGV2-OH199, 
KGV2-OH200, 
KGV2-OH201, 
KGV2-OH202, 
KGV2-OH203, 
KGV2-OH204, 
KGV2-OH205, 
KGV2-OH206, 
KGV2-OH207, 
KGV2-OH208, 
KGV2-OH209, 
KGV2-OH210, 
KGV2-OH211, 
KGV2-OH212, 
KGV2-OH213, 
KGV2-OH214, 
KGV2-OH215, 
KGV2-OH216, 
KGV2-OH217, 
KGV2-OH218, 
KGV2-OH219, 
KGV2-OH220, 
KGV2-OH221, 
KGV2-OH222, 
KGV2-OH223, 
KGV2-OH224, 
KGV2-OH225, 
KGV2-OH226, 
KGV2-OH228, 
KGV2-OH229, 
KGV2-OH230, 
KGV2-OH231, 
KGV2-OH232 
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