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1 RAZGRNITEV DOPOLNJENEGA OSNUTKA OPPN INDUSTRIJSKA 
CONA GODOVIČ 

Dopolnjen osnutek je bil razgrnjen v času med 19.6. in 20.7. Javna obravnava je bila opravljena dne 17.6.2015.  

Na akt je bilo podanih 8 pripomb. Ena od pripomb je podana v amandmajski obliki na odlok. 
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2 STALIŠČA DO POBUD 

2.1 Sklop pripomb 105 in 108 – območje zelenih površin znotraj Ue7 naj se spremeni v 
območje za industrijo 

Pobude na to temo sta podala KS Godovič (pripomba št. 105) in KGZ Idrija z.o.o. (pripomba št. 108) 

Povzetek pripombe: Pripombodajalca menita, da je zelena rekreacijska cona znotraj območja industrije 

nesmiselna in da se cono lahko nameni industriji v celoti. 

Stališče: pripomba se smiselno upošteva 

Obrazložitev: Območje Ue7 se je primarno načrtovalo kot območje zelenih površin, saj se je s tem pristopom 

reševalo dve problematiki: 

- z zeleno cono v izmeri prib. 3.2 ha bi lahko zagotovili z nadrejenim prostorskim aktom predpisana 

faktorja izrabe, ki veljata za območje celotne cone (FIO - faktor izrabe območja =0.8; DZP – delež 

zelenih površin =0.4). Posledično bi lahko na gradbenih parcelah dovolili višji faktor izrabe, saj bi bilo 

vsem zahtevam OPN zadoščeno že z zelenim območjem Ue 7.  

- območje Ue7 je terensko izredno razgibano, višinske razlike segajo tudi do 20 m. To pomeni, da je 

gradnja na tem območju najdražja in organizacijsko najzahtevnejša, verjetnost, da pride do gradnje, pa 

najmanjša.  

Kljub zgoraj navedenim razlogom za načrtovanje Ue7 kot zelene cone, se je zaradi pomanjkanja ponudbe 

območij za razvoj gospodarstva v občini zavzelo stališče, da se celotno območje OPPN, vključno z Ue 7, predvidi 

za gradnjo. 

 Akt bo dovoljeval tudi možnost umestitve fotovoltaike. V primeru umestitve fotovoltaike se bo lahko teren 

ohranil oziroma le ustrezno prilagodil. 

Zaradi zazidljivosti območja Ue7, bo potrebno na preostalih gradbenih parcelah predpisati faktor izrabe. 

Območje se bo večinoma prometno napajalo s sredinske ceste (Ue1/1), le na severno-zahodnem delu tudi iz 

zahodne ceste (Ue1/2). Upoštevati je potrebno višinsko razliko med obema cestama (4 m) in zato predvideti 

višinsko ločene platoje. 
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Slika1: območje pripombe št. 105 in 108. 

2.2 Sklop pripomb 107, 111, 114, 115 – pripombe na potek javne ceste na zahodnem 
delu cone 

Pripombe na to vsebino so podali Smart industries d.o.o. (pripomba št. 107 in 115), Rupnik d.o.o. (pripomba št. 

114) in Gotrade d.o.o. (pripomba št. 111 in 115). 

Povzetek pripomb: Vsi pripombodajalci navajajo, da bi predlagan potek ceste oviral interno logistiko obstoječih 

dejavnosti (predvsem za Smart industries in Gotrade), predstavnik podjetja Gotrade d.o.o. pa izpostavlja tudi 

izgubo funkcionalnosti in uporabnosti parcele zaradi poteka poti. Predlagajo potek ceste po skrajnem 

zahodnem robu cone. 

Na podlagi pripomb smo prostorsko preverili možnosti umestitve ceste na skrajni rob enote, pri čemer smo 

ostajali znotraj območja OPPN in nismo posegali na območje predloga vodovarstvenega območja VVO-I. Z 

rezultatom preverbe umestitve ceste na skrajni zahodni rob OPPN so bili pripombodajalci seznanjeni. Izkazalo 

se je, da nova rešitev ustreza le nekaterim pripombodajalcem, predvsem Gotrade pa rešitvi nasprotuje.  

Stališče: pripomba se smiselno upošteva 

Obrazložitev:  

Zaradi navedenih vsebin pripombodajalcev se krožna cestna povezava kot javna cesta znotraj cone z 

obravnavanim aktom ne bo načrtovala.  

Kljub odločitvi, da se krožne ceste v zahodnem delu OPPN ne načrtuje kot javne ceste, pa bo akt ohranil koridor 

z omejitvijo gradnje na območju, predvidenem v dopolnjenem osnutku. Ohrani se namreč potek druge 

gospodarske javne infrastrukture v tem koridorju. Takšen potek gospodarske javne infrastrukture je 

najracionalnejši (krajši kot po skrajnem zahodnem robu; kasneje, ob morebitnem drugačnem lastniškem stanju 

lahko napaja zemljišča levo in desno od poteka osnovnega voda). Načrtovana GJI poteka po zemljiščih, ki so 

danes po dejanski rabi cesta, tako da ne zmanjšuje vrednosti in uporabnosti zemljišč.  
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Drugačna situacija je le na območju podjetja Gotrade. Območje v lasti podjetja bo v vsakem primeru 

obremenjeno z omejitvami, ki izhajajo iz poteka GJI, četudi se javna cesta ne načrtuje. V varianti poteka 

infrastrukture po skrajnem zahodnem robu OPPN, se potencialna gradbena parcela podjetja v veliki meri 

razvrednoti, saj mora ostati koridor nepozidan. V varianti, ki jo predvideva dopolnjen osnutek, pa poteka 

infrastruktura tako, da nastaneta dve racionalno oblikovani in uporabni gradbeni parceli. Podjetje ima možnost 

dodatne širitve proti vzhodu. Do izgradnje infrastruktur, ko se bodo upravljavci GJI z lastniki dogovarjali o obliki 

pravice graditi, lahko vsi legalno zgrajeni objekti na zemljišču podjetja obstanejo.   

Ohranjanje nepozidanega koridorja omogoča morebitno drugačno rešitev javnih cest v bodoče. Ob pozidavi 

celotne cone bi krožna prometna ureditev omogočala prometno ugodnejše in varnejše odvijanje prometa.   

               

Slika2: Varianta poteka krožne ceste v dopolnjenem osnutku                             Slika3: Preveritev možnega poteka krožne ceste po skrajnem                                 

                                                                                                                                                      zahodnem robu cone 
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Slika4: potek vodov GJI 

 

2.3 Almat d.o.o., pripomba št. 110 

Pripombe so bile podane v amandmajski obliki na tekst odloka. 

a) 3. člen, 1. odstavek  

Stališče: pripomba se smiselno upošteva.  

Odstavek se glasi: Gradbena parcela po tem odloku je zemljišče, ki predstavlja eno oziroma več celih 

zemljiških parcel, ki že ali še bodo služile objektu. 

Obrazložitev: Gre za enak pomen, vendar poenostavljeno dikcijo. 

b) 6. člen  

Stališče: pripomba se ne upošteva.  

Obrazložitev: Stranka v člen o dejavnostih vmeša člen o vrstah objektov. Gre za različni kategoriji. 

Odlok lahko dovoljuje dejavnost gostinstva, ne dovoljuje pa gradnje gostinskih stavb. To pomeni, da je 

lahko v poslovnih stavbah vzpostavljena gostinska dejavnost, ki dopolnjuje, služi osnovi dejavnosti, ni 

pa dovoljeno zgraditi npr hotela.   

c) 7. člen  
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Stališče: pripomba se ne upošteva.  

Obrazložitev: Člen govori o funkcijah območja, pripomba pa se nanaša na izjemo pri priključevanju na 

kanalizacijo (ta vsebina se obravnava v 36. členu) in v drugem delu na faznost gradnje (ta vsebina se 

obravnava v 51. člen). Stališči do vsebine sta podani v nadaljevanju pri navedenih členih. 

d) 9. člen  

Stališče: pripomba se ne upošteva.  

Obrazložitev: Pripomba govori o načinu pridobitve lastnine za potrebe vzpostavljanja javnega dobra 

ter o ceni odkupa. Vsebina ni predmet odloka o OPPN. 

e) 10. člen  

Stališče: pripomba se delno upošteva.  

Obrazložitev:  

Ne upošteva se generalna pripomba, ki navaja, da je vsebina člena že predmet 6. člena, kar ne drži, saj 

gre za regulacijo dveh različnih kategorij, vrst dejavnosti in vrst objektov (glej obrazložitev pripombe 

na 6. člen).  

V nadaljevanju se ne upošteva pripomba na četrto alinejo drugega odstavka. Prepoved je skladna s 

Pravilnikom o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o kriterijih za določitev vodovarstvenega 

območja (Uradni list RS, št. 58/2011), ki omejuje gradnjo na različnih VVO pasovih. OPPN spada 

pretežno v tretji VVO, deloma pa celo v prvega.  

Smiselno se upoštevata pripombi na prvo in tretjo alinejo drugega odstavka, ki se po upoštevanju 

pripombe glasita: 

o prva alineja: - dovoljene gradnje nezahtevnih in enostavnih objektov , ki služijo dejavnostim na 

teh parcelah oziroma teh dejavnosti ne ovirajo, 

o tretja alineja: - dovoljene gradnje naprav za izkoriščanje obnovljivih virov energije, 

f) 11. člen  

Stališče: pripomba se ne upošteva.  

Obrazložitev: Pripomba se nanaša na območje DLN. Skladno z veljavno zakonodajo se z OPPN ne da 

predpisovati pogojev gradnje na DLN, saj je to nadrejeni akt. Območje državnega prostorskega načrta 

ni predmet obravnave tega postopka. 

g) 12. člen  

Stališče: pripomba se ne upošteva.  

Obrazložitev: Pripomba je brezpredmetna, saj člen že določa, da gradbene meje veljajo le za stavbe in 

ne za vse objekte. Skladno z Zakonom o graditvi objektov je stavba objekt z enim ali več prostorov, v 

katere človek lahko vstopi in so namenjeni prebivanju ali opravljanju dejavnosti, objekt pa je s tlemi 

povezana stavba ali gradbeni inženirski objekt, narejen iz gradbenih proizvodov in naravnih 

materialov, skupaj z vgrajenimi inštalacijami in tehnološkimi napravami. 
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h) 13. člen  

Stališče: pripomba se smiselno upošteva.  

Obrazložitev: Predlagano vsebino delitve gradbenih parcel že obravnava 50. člen. Členu pa se doda 

dikcijo, da je tudi ob delitvi na manjše gradbene parcele (ob novih mejah med gradbenimi enotami) 

potrebno zagotavljati minimalni odmik od parcelne meje skladno z določili odloka. 

i) 15. člen  

Stališče: pripomba se ne upošteva.  

Obrazložitev: Za parkiranje odlok določa, da mora biti zagotovljeno znotraj gradbene parcele objekta. 

Parkiranje ob robu cestnega telesa ni parkiranje znotraj gradbene parcele. Javna cesta skladno z 

Zakonom o javnih cestah obsega cestno telo, cestne objekte, naprave za odvodnjavanje ceste, brežine 

cest, površine za pešce in kolesarje in druge elemente ceste. Vsi deli javne ceste morajo biti v javni 

lasti in ne v lasti investitorjev. Občina na javnih cestah ne bo zagotavljala parkirnih površin. 

j) 16. člen  

Stališče: pripomba se smiselno upošteva.  

Obrazložitev: Pripomba se smiselno upošteva v 13. členu, ki govori o odmikih in sicer tako, da se za 

šestim odstavkom vrine nov odstavek, ki se glasi: 

o (7) Podporni zidovi so lahko grajeni do parcelne meje, pri čemer se z gradnjo ne sme posegati 

na sosednje zemljišče.  

k) 19. člen  

Stališče: pripomba se ne upošteva.  

Obrazložitev: Predlagano vsebino o možnosti delitve gradbenih parcel ter etapnosti gradnje za drugi 

odstavek že zajemata 50. in 51. člen.  

Predlagano vsebino za tretji odstavek o parkiranju ob javni cesti ni mogoče upoštevati – glej 

obrazložitev pripombe na 15. člen. 

l) 20. in 21. člen  

Stališče: pripomba se smiselno upošteva.  

Obrazložitev: Pripomba se upošteva v 29. členu, ki govori o cestnem omrežju. Doda se nov, šesti 

odstavek, ki se glasi: 

o (6) Za vse priključke na javno cesto je potrebno pridobiti soglasje upravljavca. 

m) 29. člen  

Stališče: pripomba se ne upošteva.  

Obrazložitev: Predlagano črtanje teksta v prvem odstavku se upošteva, pomen odstavka ostaja enak.  
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Kontiuniranost površin za pešce je nemogoče zagotavljati skozi posamezna gradbena dovoljena. 

Površine za pešce niso predmet gradbenega dovoljenja na gradbenih parcelah investitorjev, temveč 

gradbenega dovoljenja za cesto, zato se pripombi na drugi in peti odstavek ne upoštevata. 

n) 30. člen  

Stališče: pripomba se ne upošteva.  

Obrazložitev: Predlagana vsebina za šesti odstavek ni ustrezna, saj je člen skladen s smernico 

pristojnega nosilca urejanja prostora, ki že zajema vse potrebne pogoje.  

o) 30. člen – 36. člen  

Stališče: pripomba se ne upošteva. 

Obrazložitev: Obveznosti zagotavljanja gradnje gospodarske javne infrastrukture določa Zakon o 

prostorskem načrtovanju, zato jih ni potrebno dodatno podajati. 

p) 36. člen  

Stališče: pripomba se ne upošteva.  

Obrazložitev: Območje OPPN spada v predlog tretjega pasu VVO. Skladno s Pravilnikom o 

spremembah in dopolnitvah Pravilnika o kriterijih za določitev vodovarstvenega območja (Uradni list 

RS, št. 58/2011), gradnja malih čistilnih naprav na takšnem območju ni mogoča.  

r) 38. člen  

Stališče: pripomba se upošteva.  

Obrazložitev: Gre le za navedbo dodatnega pojma med vrste virov energije, ki pa že sedaj niso našteti 

izključujoče, ampak se naštevanje konča s terminom »in podobno«. Kljub temu na željo 

pripombodajalca dodajamo še eno dikcijo, tako da se člen glasi: 

a. (1) Dopustna je uporaba vseh okoljsko sprejemljivih virov energije (plin, toplotne črpalke, 

sončna energija, lesna biomasa, odpadna toplota iz proizvodnje in podobno). 

s) 49. člen  

Stališče: pripomba se ne upošteva.  

Obrazložitev: Pripomba je enaka pripombi na 35. člen. Glej stališče na pripombo na 35. člen. 

t) 51. člen  

Stališče: pripomba se smiselno upošteva. 

Obrazložitev: pripomba se smiselno upošteva in sicer tako, da se drugi odstavek 51. člena glasi:  

Gradnja objektov v posamezni etapi lahko poteka sočasno z izgradnjo gospodarske infrastrukture, pri 

čemer je potrebno: 

- pred ali sočasno z izdajo gradbenega dovoljenja za objekt posamezne etape pridobiti gradbeno 

dovoljenje za gospodarsko javno infrastrukturo, ki predstavlja minimalno komunalno oskrbo, 

potrebno za priključevanje posamezne etape. 

- pred ali sočasno s pridobitvijo uporabnega dovoljenja za posamezni objekt mora biti pridobljeno 

uporabno dovoljenje za gospodarsko javno infrastrukturo, ki predstavlja minimalno komunalno 

oskrbo, na območju priključevanja objekta in le ta predana v upravljanje pristojnemu upravljavcu. 
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u) 52. člen  

Stališče: pripomba se smiselno upošteva. 

Obrazložitev:  

Pripomba se upošteva v delu, ki navaja nosilce obveznosti, tako da se naslov člena in kasnejše 

sklicevanje na vsebino glasi '(obveznosti investitorjev, upravljavcev, občine in izvajalcev)'. 

1. odstavek 

Stališče: Pripomba se delno upošteva. 

Pripomba na 1. odstavek se smiselno upošteva samo v prvem delu. Predlog nadaljevanja odstavka se 

ne upošteva, ker pripomba ni skladna z Zakonom o prostorskem načrtovanju in principom 

obračunavanja komunalnega prispevka. 1. odstavek se tako glasi: 

a. (1) Investitorji so dolžni poravnati stroške izgradnje komunalne opreme v skladu s 

Programom opremljanja za območje OPPN, ki opredeljuje tudi delež plačila obstoječe 

komunalne opreme. 

2. odstavek 

Stališče: Pripomba se ne upošteva 

OPPN določa kje poteka načrtovana in obstoječa gospodarska javna infrastruktura. Kje in na kakšen 

način se bo investitor priključeval na načrtovano gospodarsko javno infrastrukturo se določi v sklopu 

izdelave projektne dokumentacije. 

4. odstavek 

Stališče: Pripomba se delno upošteva 

Pripomba se upošteva v delu, ki navaja obveznosti. V nadaljevanju se pripomba ne upošteva, saj se 

pomensko odstavek ne spremeni. 

5. odstavek 

Stališče: Pripomba se ne upošteva 

Investitor lahko gradi gospodarsko javno infrastrukturo le na podlagi pogodbe o opremljanju, kjer je 

natančno določeno kakšne so medsebojne obveznosti med investitorjem in upravljavcem posamezne 

gospodarske javne infrastrukture. 

v) 53. člen  

Stališče: pripomba se ne upošteva.  

Obrazložitev: Pripomba na toleranco pri določanju gradbene parcele je posledica napačnega 

interpretiranja določila. Pripombe se ne upošteva, se pa določilo v prvem stavku petega odstavka 

jasneje definira in sicer tako, da se glasi: 

a. Na Ue, kjer je določena minimalna gradbena parcela, se meja med dvema gradbenima 

parcelama lahko zamika za +5,0/-5,0 m. 

z) 54. člen  

Stališče: pripomba se upošteva. 

Obrazložitev: Pripomba poda dikcijo, ki sicer jasne obveznosti, ki že izhajajo iz odloka, dodatno 

poudari, zato se člen dopolni tako, da se glasi: 

o (1) Gradnja v urejevalnih enotah je izjemoma dopustna v primerih, če obstaja drugačna možnost 

priključitve na infrastrukturno omrežje, ko še ni vzpostavljeno gospodarska javna infrastruktura, 

skladna s tem OPPN in v soglasju z upravljavci omrežij. 
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2.4 Hidira IMP Klima d.o.o., pripomba št. 112 

Povzetek pripombe: Pripombodajalec predlaga, da 

a) se interni koridor za prometno infrastrukturo ne načrtuje, 

b) se gabarit zazidave ob vhodu v Ue8 zamakne na rob javne ceste. 

Stališče: pripomba se delno upošteva. 

Obrazložitev: 

a) Internega koridorja za prometno povezavo se ne načrtuje več. Lastnik naj notranjo organizacijo enote 

ustrezno koordinira sam, skladno s svojimi potrebami.  

b) Gabarit zazidave pri vhodu se korigira, vendar ne v celoti po predlogu pripombodajalca. Potrebno je 

ohranjati odmik od javne ceste, kot velja za celo območje OPPN. Odmik se zamakne na gradbeni linijo 

objekta na parcelni št. 1153/2, upoštevajoč tudi predpisan odmik od javne ceste (5m). 

2.5 OCG d.o.o., pripomba št. 113 

Povzetek pripombe:  

Pripombodajalec bi želel imeti dostop do zadnjega dela lastne funkcionalne parcele (parc.št. 1150/8), da bi jo 

lahko v prihodnosti prodal. Predlaga umestitev javne ceste na severni rob lastnega zemljišča (po severnem robu 

1150/11, 1150/8 in južnem robu 1150/22, 1150/23). Navaja tudi, da se je z lastniki in potencialnimi kupci 

zemljišč na severnem robu njegovih zemljišč že dogovoril za odkup zemljišč.  

V kasnejših pogovorih z občino je stranka predlagala novo rešitev in sicer, da se nova napajalna cesta med 

enotama Ue5 in Ue6 zamakne proti severu (na parcele št 1150/21, 1143/29, 1143/10) z razlogom, da od 

lastnika zemljišč v Ue5, ki je ujet med OCG d.o.o. in novo načrtovano cesto, odkupi del zemljišča na meji s 

parcelo podjetja. Z občino se je pripombodajalec dogovoril, da ji do 1.10.2015 dostavi notarsko overjen podpis 

dogovora o nakupu, kar bi omogočilo premik ceste in hkrati izvedbo programa severnemu sosedu, s čimer bi 

dokazal resnost predloga. 

Do dogovorjenega roka je stranka dostavila Pismo o nameri med podjetjema Lindab IMP Klima d.o.o. in OCG 

d.o.o., v katerem sta se stranki dogovorili, da bosta v 1 mesecu po podpisu pisma sklenili kupoprodajno 

pogodbo o nakupu oziroma prodaji parcel št. 1150/21, 1143/29, 1143/10 v širini 20 m in dolžini 150 m. Listina 

ni notarsko overjena.  Listina je bila podpisana 15.9.2015. 

Stališče: pripomba se smiselno upošteva. 

Obrazložitev: 

Prvoten predlog pripombodajalca se nanaša na premik poteka javne ceste na severni rob parcele št. 1150/8. 

Potek ceste na tem območju je že bil preverjen z načrtom prometne infrastrukture (Biro Črta d.o.o.,  december 

2014). Izkazalo se je, da je tako iz tehničnih kot prometno varstvenih vidikov umestitev ceste na lokacijo, 

predlagano v dopolnjenem osnutku, varnejša (bolj pregledna) in ustreznejša iz vidika napajanja gradbenih 

parcel (višinski platoji) . Pripombodajalec si lahko vzpostavi privatni dostop do zadnjega dela svojih zemljišč 

znotraj lastne parcele. Lasten dostop do vzhodnega dela parcele št. 1150/8 si lahko omogoči tudi preko enote 

Ue6. 



  Stališča do pobud 
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Druga predlagana rešitev, to je premik ceste med Ue6 in Ue5 proti severu, s čimer se poveča Ue8,  zmanjša Ue6 

in ohranja enaka velikost Ue5, je iz prometnega vidika sprejemljiva. Pripomba bo upoštevana, če bo investitor 

izkazal resnost namere, iz katere bo razvidno, da se z rešitvijo ne bo oviralo investitorja na zemljiščih severno 

od pripombodajalca. V nasprotnem primeru se pripomba ne upošteva.  

Občina podaljšuje rok za dostavo kopije obojestransko podpisane kupoprodajne pogodbe  do 15.10.2015. Poleg 

tega ni potrebno, da se listina notarsko overi. 

 

Slika5: območje pripombe št. 113 

2.6 BRUS d.o.o., pripomba št. 116 

a) Povzetek pripombe 1: Območje zazidave znotraj gradbenih parcel stranke BRUS d.o.o. naj bo 

enotno in naj se ne deli na posamezne zazidljive dele.  

Stališče: Pripomba se upošteva. 

Obrazložitev: Internega koridorja za prometno povezavo se ne načrtuje več. Lastnik naj notranjo 

organizacijo enote ustrezno koordinira sam skladno s svojimi potrebami. 

b) Povzetek pripomb pod točkami 2, 3, 5: Odmik z gradbeno mejo naj bo določen samo ob cestah, 

ostali odmiki naj bodo načeloma 5 m od parcelne meje oz manj s soglasjem lastnika.  

Stališče: Pripomba se upošteva. 

Obrazložitev: Za Ue8 se določi eno enovito območje možne pozidave. V eno območje možne 

pozidave se združijo vsa ločena območja možne pozidave, ki se v dopolnjenem osnutku 

razmejujejo z gradbenimi linijami. Posledično gradbena meja poteka le po zunanjih robovih Ue8. 

Odmiki med gradbenimi parcelami se torej uravnavajo le s splošnim členom o odmikih med 

stavbami in od parcelnih mej. Prvoten namen akta je bil varovati interne prometne koridorje z 

namenom vzpostavljanja boljše prometne pretočnosti danes precej kaotičnega območja. Na 

pobudo lastnikov, ki imajo interno zadovoljivo rešene dostope do lastnih gradbenih parcel, pa teh 

ne bomo varovali. 

c) Povzetek vprašanja pod točko 4: Ali bo mogoče izven gradbene meje graditi vkopane objekte? 
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 Odgovor:  Da. Gradbeno mejo morajo upoštevati le stavbe, ne vsi objekti. (glej 2. in 3. odstavek, 

13. člen). Glej tudi odgovor na pripombo 3, točka g. 

d) Povzetek vprašanja 6: Pripombodajalcu ni jasno ali se parcele znotraj enote lahko združujejo in če 

se potem lahko združujejo zazidalni kareji.  

Odgovor: Odlok v 50.členu piše: V urejevalnih enotah Ue3 in Ue8 se nova parcelacija ne načrtuje. 

Obstoječe gradbene parcele se lahko ob upoštevanju določil tega odloka delijo ali združujejo, če se 

s tem ohranja možnost dostopa in druga komunalna opreme vseh nastalih parcel, vendar parcele 

ne smejo biti manjše od 1000 m
2
.  

Ker se zazidalni kareji znotraj Ue8 na podlagi pripombe združijo v enega, pa odpade potreba po 

združevanju karejev, kot izhaja iz vprašanja. 

e) Povzetek pripombe 7: Predlaga, da kota pritličja ni omejena na max 0.3 m. 

Stališče:  Pripomba se upošteva. 

Obrazložitev: Objekti so omejeni z višino, zato je reguliranje višine etažnosti brezpredmetno. 

f) Povzetek pripombe 8: Gradbena meja na parceli št. 1150/19 naj se pomakne do ograje na SV 

strani, da zajame obstoječo bencinsko črpalko.  

Stališče: Pripomba se delno upošteva. 

Obrazložitev: Gradbena meja se zamakne tako, da je vanjo zajet celoten evidentirani objekt 

(bencinska črpalka), vendar pa ne na ograjo, saj bi z njo posegli tudi na območje DPN. 

g) Povzetek vprašanja 9:  Ali bo v OPPN dodatno obdelana zasnova infrastrukture v cesti med Ue8 in 

Ue10? Kje se priključuje na omrežja parcela 1144/20? Kaj je z zasnovo hidrantnega omrežja? 

Odgovor: Infrastruktura v OPPN ne bo obdelana podrobneje od razgrnjenega prikaza, saj je to 

brez podrobnih investicijskih namer brezpredmetno. Vsa omrežja potekajo po javnih cestah. 

Nanje se stranke priključujejo skladno s pogoji OPPN in pogoji upravljavcev omrežij, ki jih bodo 

dobile, ko bodo imele artikulirane investicijske namere (postopek pridobitve gradbenega 

dovoljena). Hidrantno omrežje je obravnavano v 35. členu odloka. 

    

Slika6 : območja za zazidavo v Ue8 v dopolnjenem osnutku           Slika7: območja za zazidavo v Ue8  po stališčih 

 


