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UDELEŽENI STROKOVNJAKI PRI PROJEKTIRANJU         
Neustrezno izpusti ali dodaj vrstice. V fazi DGD in pri PZI za odstranitev se kot "gradiva, ki so jih izdelali" navedejo kakršnakoli gradiva, ki služijo vodji 
projekta pri pripravi DGD ali PZI za odstranitev (skice, detajli, izračuni, strokovne podlage, ki jih pred izdelavo zahtevajo področni predpisi, npr. geodetski 
načrt, geomehansko poročilo), v fazi PZI in PID pa načrti ter poročila o preveritvi ustreznosti strokovnih rešitev, kadar se pri projektiranju ne uporabljajo 
pravila evrokodov ali tehničnih smernic.  
POOBLAŠČENI ARHITEKTI           

ime in priimek, strokovna  
izobrazba, identifikacijska številka 

  mag. Simona Weber, univ.dipl.inž.arh., ZAPS A-1026 

navedba gradiv, ki so jih izdelali   0/1 Vodilni načrt - Načrt arhitekture  (osnutek) 

POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA GRADBENIŠTVA         

ime in priimek, strokovna  
izobrazba, identifikacijska številka 

  Vojko Pirjevec, univ.dipl.inž.grad., IZS G-1613 

navedba gradiv, ki so jih izdelali   2-I Načrt s področja gradbeništva - AB monolitna konstrukcija  (osnutek) 

POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA GRADBENIŠTVA         

ime in priimek, strokovna  
izobrazba, identifikacijska številka 

  Vojko Pirjevec, univ.dipl.inž.grad., IZS G-1613 

navedba gradiv, ki so jih izdelali   2-II Načrt s področja gradbeništva - jeklena konstrukcija (osnutek) 

POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA GRADBENIŠTVA         

ime in priimek, strokovna  
izobrazba, identifikacijska številka 

  Miha Žlindra, univ.dipl.inž.vod. in kom. inž., IZS G-3965 

navedba gradiv, ki so jih izdelali   
2-III Načrt s področja gradbeništva -zunanja in komunalna ureditev  

(osnutek) 

POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA ELEKTROTEHNIKE         

ime in priimek, strokovna  
izobrazba, identifikacijska številka 

  Janez Tomše, dipl.inž.el., IZS E-1959 

navedba gradiv, ki so jih izdelali   3 Načrt s področja elektrotehnike  (osnutek) 

POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA STROJNIŠTVA           

ime in priimek, strokovna  
izobrazba, identifikacijska številka 

    

navedba gradiv, ki so jih izdelali     

POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA TEHNOLOGIJE       

ime in priimek, strokovna  
izobrazba, identifikacijska številka 

    

navedba gradiv, ki so jih izdelali     

POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA POŽARNE 
VARNOSTI           

ime in priimek, strokovna  
izobrazba, identifikacijska številka 

  Gregor Kušar, univ. dipl. kem., IZS TP 0745 

navedba gradiv, ki so jih izdelali   6 Načrt s področja požarne varnosti  (osnutek) 

POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA 
GEOTEHNOLOGIJE IN RUDARSTVA           

ime in priimek, strokovna  
izobrazba, identifikacijska številka 

    

navedba gradiv, ki so jih izdelali     

POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA GEODEZIJE           

ime in priimek, strokovna  
izobrazba, identifikacijska številka 

  Marko Erčulj, inž. geod., IZS GEO 0123 

navedba gradiv, ki so jih izdelali   8 Načrt s področja geodezije 
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PRILOGA 4 
  

SPLOŠNI PODATKI O GRADNJI 
 

  
  

OSNOVNI PODATKI O GRADNJI 

naziv gradnje 
  

Zbirni center Velike Lašče 

kratek opis gradnje   

Zbirni center za ločeno zbiranje odpadkov bo umeščen znotraj Poslovne cone 
Ločica pri Turjaku. Zbirni center bo predvidoma pokrit s tremi nadstrešnicami. 
Programska zasnova zbirnega centra obsega tudi Center ponovne uporabe. 
Objekti bodo locirani na območju parcel 1926/11 in 1926/7-del, obe v k.o. 
Turjak, ki sta v lasti investitorja. 

kratek opis spremembe zaradi večjih odstopanj od 
gradbenega dovoljenja 

    

Izpolniti, če gre za spremembo gradbenega dovoljenja.         

kratek opis pripravljalnih del     

VRSTE GRADNJE   NOVOGRADNJA - NOVOZGRAJEN OBJEKT     

            

            

            

            

glavni objekt   Nadstrešnica 1       

pripadajoči objekti   Nadstrešnica 2 in 3, Center ponovne uporabe (CPU) in AB podporni zid 

objekt z vplivi na okolje   NE     
številka GD za obstoječe objekte           

datum GD za obstoječe objekte           

navedba uprav. organa, ki je izdal GD           

ZEMLJIŠČA ZA GRADNJO 

 

# 
gradnja se nanaša na stavbo 

     

  
 

# 
seznam zemljišč je v priloženi tabeli     

SEZNAM A: OBJEKTI IN UREDITVE POVRŠIN 

Izpolniti v IZP, DGD, PZI, PID samo za stavbe.         

katastrska občina   Turjak Turjak     

številka katastrske občine   1711 1711     

parc. št.  1926/11 1926/7-del     

SEZNAM B: POTEKI PRIKLJUČKOV NA GJI 
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Seznam se izpolni samo v DGD, ne pri spremembi 
namembnosti in za prijavo gradnje.           

OSKRBA S PITNO VODO           

katastrska občina   Turjak Turjak     

številka katastrske občine   1711 1711     

parc. št.   1926/12 1926/7-del     

ELEKTRIKA           

katastrska občina   Turjak Turjak Turjak Turjak 

številka katastrske občine   1711 1711 1711 1711 

parc. št.   1926/7-del 1926/6 1926/12 1926/11 

PLIN           

katastrska občina           

številka katastrske občine           

parc. št.           

TOPLOVOD           

katastrska občina           

številka katastrske občine           

parc. št.           

DRUGA OSKRBA Z ENERGIJO           

katastrska občina           

številka katastrske občine           

parc. št.           

ODVAJANJE FEKALNIH VODA           

katastrska občina   Turjak       

številka katastrske občine   1711       

parc. št.   1926/7-del       

ODVAJANJE METEORNIH VODA           

katastrska občina   Turjak Turjak     

številka katastrske občine   1711 1711     

parc. št.   1926/11 1926/7-del     

DOSTOP DO JAVNE POTI ALI CESTE         

katastrska občina   Turjak Turjak Turjak Turjak 

številka katastrske občine   1711 1711 1711 1711 

parc. št.   1926/11 1926/12 1926/13 
4068/7, 1920, 
1922 

DRUGO (NAVEDI)           

TELEKOMUNIKACIJE           

katastrska občina   Turjak Turjak Turjak   

številka katastrske občine   1711 1711 1711   

parc. št.   1926/12 1926/7-del 1926/11   

            

katastrska občina           

številka katastrske občine           
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parc. št.          

SEZNAM C: PRESTAVITVE INFRASTRUKTURNIH OBJEKTOV  

V IZP se navede samo vrste infrastrukture, ki se prestavlja, celoten seznam pa se izpolni samo v DGD, ne pri spremembi namembnost in za 
prijavo gradnje. 

vrsta infrastrukture   meteorna kanalizacija - javni kanal  

katastrska občina   Turjak       

številka katastrske občine   1711       

parc. št.  1926/11       

SEZNAM D: OBMOČJE GRADBIŠČA IZVEN SEZNAMA A 

Seznam se izpolni samo v DGD, ne pri nezahtevnih objektih in spremembi namembnosti in za prijavo gradnje. 

katastrska občina           

številka katastrske občine           

parc. št.           

SEZNAM E: ZEMLJIŠČA ZA DRUGE UREDITVE 

Seznam se izpolni samo v DGD, ne pri nezahtevnih objektih in spremembi namembnosti in za prijavo gradnje. Vpišejo se zemljišča za ureditve, ki 
jih je treba izvesti zaradi nameravane gradnje (npr. nadomestni habtitati). 

katastrska občina           

številka katastrske občine           

parc. št.           

          

LOKACIJSKI PODATKI           

prostorski akt 

Odlok o občinskem prostorskem načrtu občine Velike Lašče (Uradno glasilo 
Občine Velike Lašče št. 7/13, 5/15- obvezna razlaga, 2/16- obvezna razlaga, 5/16, 
6/16-obvezna razlaga, 1/18- ugotovitveni sklep, 5/18- obvezna razlaga) in Odlok 
o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje VP 25/1 Ločica- 
območje proizvodne dejavnosti (Uradno glasilo Občine Velike Lašče št. 
1109,3/09 -popravek, 3/16, 3/17, 1/18- ugotovitveni sklep, 2/18, Ur. l. RS št. 
3/2019, 110/2021) 

EUP TU-55       

namenska raba IG- gospodarske cone, funkcionalna enota F5 

URBANISTIČNI KAZALCI           

Samo v DGD, ni potrebno pri rekonstrukcijah.       
zazidana površina 1290,10 m2       

samo za stavbe           

a) površina vseh objektov na stiku z zemljiščem   1290,1 m2 faktor zazidanosti (FZ) 0,39 

b) tlakovane odprte bivalne površine   383,0 m2 faktor izrabe (FI) 0,39 

c) tlakovane prometne in funkcionalne površine   1561,9 m2 
faktor odprtih bivalnih površin 
(FOBP) 

11,5% 

d) zelene površine   92,0 m2 faktor zelenih površin (FZP) 2,8% 

velikost gradbene parcele (a+b+c+d)   3327,0 m2 

drugi podatki o gradbeni 
parceli - v skladu z zakonom 
o urejanju prostora:  
faktor prostornosti (FP) 

 2,79 

(obvezno po letu 2021)     (podatek se vpisuje po letu 
2021) 

  

ZAGOTAVLJANJE KOMUNALNE OSKRBE IN PRIKLJUČEVANJE NA INFRASTRUKTURO   
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Izpolniti v IZP in DGD, razen če gre za spremembo namembnosti.       

  predvidena komunalna oskrba 
lokacija 

priključitve 
k.o. parcelna št. 

OSKRBA S PITNO VODO nov priključek 
nov 

vodomerni 
jašek 

Turjak 
1926/7-del, 
1926/12 

ELEKTRIKA nov priključek 
nova 

merilna 
omarica 

Turjak 

1926/6, 
1926/12, 
1926/7-del, 
1926/11 

ODVAJANJE FEKALNIH VODA čistilna naprava   Turjak 1926/7-del 

ODVAJANJE METEORNIH VODA ponikovalnica   Turjak 
1926/11, 
1926/7-del 

DOSTOP DO JAVNE POTI ALI CESTE obstoječ priključek   Turjak 

1926/12, 
1926/11, 
1926/13, 
4068/7, 1920, 
1922 

ZBIRANJE KOM. ODPADKOV     Turjak 
1926/11, 
1926/7-del 

TELEFONIJA nov priključek 
nova 

merilna 
omarica 

Turjak 
1926/12, 
1926/7-del, 
1926/11 

          

K DOKUMENTACIJI SE PRIDOBIJO NASLEDNJA MNENJA     
Izpolniti v IZP in DGD, če je za poseg relevantno. 

SKLADNOST S PROSTORSKIMI AKTI 

OBČINA SKLADNOST S PROSTORSKIMI AKTI     
  

VAROVANA OBMOČJA 

VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE KULTUROVARSTVENO MNENJE 

VARSTVO NARAVE   NARAVOVARSTVENO MNENJE 

VARSTVO VODA   VODNO MNENJE 

DRUGO (NAVEDI)   PREDHODNI POSTOPEK 

      

          

VAROVALNI PASOVI INFRASTRUKTURE 

FEKALNE VODE MNENJE 

METEORNE VODE MNENJE 

PONIKANJE IN EROZIJA GEOLOŠKO IN HIDROLOŠKO MNENJE 

          

PRIKLJUČEVANJE NA INFRASTRUKTURO 

VODOVOD MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV 

ELEKTRIKA MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV 

FEKALNE VODE MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV 

METEORNE VODE MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV 

DOSTOP MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV 

TELEFONIJA MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV 
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DRUGA MNENJA 

DRUGO (NAVEDI) KULTURNOVARSTVENO MNENJE  

PODATKI O POSAMEZNIH OBJEKTIH 
Podatki se vpisujejo za vsak objekt posebej, pri čemer se uporabi ustrezno predlogo glede na vrsto objekta  
(stavbe, inženirski objekti, priključki, ureditve). 

            

OBJEKT 1 - STAVBA           

OSNOVNI PODATKI O OBJEKTIH         

imenovanje objekta   Nadstrešnica 1 

kratek opis objekta   
Nadstrešnica 1 bo jeklene izvedbe, 
dimenzije 58,50 m x 11,0 m ter bo nadkrivala 
12 kotalnih kontejnerjev prostornine 30 m3.  

parcelna številka   1926/11     

katastrska občina   Turjak     

vrsta gradnje   novogradnja - novozgrajen objekt 

zahtevnost objekta   manj zahteven 

požarno zahteven objekt DA objekt z vplivi na okolje NE 

klasifikacija po CC-SI 
12520 Rezervoarji, silosi in skladiščne 
stavbe 

uporaba evrokodov ali drugih pravil v zvezi z zagotavljanjem mehanske odpornosti in stabilnosti 
pri projektiranju 

      

Samo v PZI.           

ZNAČILNOSTI ZA STAVBE         

NAVEDBA PODLAG ZA PROJEKTIRANJE ZA STAVBE         

Samo v PZI.           

požarna varnost v stavbah           

nizkonapetostne električne inštalacije           

zaščita pred delovanjem strele           

učinkovita raba energije           

zaščita pred hrupom v stavbah           

KLASIFIKACIJA POSAMEZNIH DELOV OBJEKTA  
in delež v skupni uporabni površini, za najmanj 75 % vseh površin: 

Samo v DGD, ne kadar gre samo za rekonstrukcijo.           

del 1 - klasifikacija po CC-SI   12520 Rezervoarji, silosi in skladiščne stavbe  delež 100% 

del 2 - klasifikacija po CC-SI      delež 0% 

del 3 - klasifikacija po CC-SI      delež 0% 

del 4 - klasifikacija po CC-SI      delež 0% 

del 5 - klasifikacija po CC-SI      delež 0% 

del 6 - klasifikacija po CC-SI (GOI objekti)      delež 0% 

VELIKOST STAVBE   

Samo v DGD.           

zunanje mere na stiku z zemljiščem (maksimalna širina x dolžina, premer ali podobno) 
58,5 m x 

11,0 m 
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najvišja višinska kota  (n. v.)     535,0 m 

višinska kota pritličja (n. v.)         527,1 m 

najnižja višinska kota - kota tlaka najnižje etaže (n. v.) 527,1 m 

višina (največja razdalja od kote tlaka najnižje etaže do vrha stavbe do najvišje višinske kote) 7,9 m 

POVRŠINE IN PROSTORNINA   

Samo v IZP, DGD in PID.           

Zazidana površina (m2) 643,5 m2 

Uporabna površina za stanovanja in poslovne dejavnosti (stavbe) 626,0 m2 

Bruto tlorisna površina (stavbe)         643,5 m2 

Bruto prostornina (stavbe)         4633,2 m3 

ZNAČILNOSTI ZA STAVBE PO DOLOČILIH PROSTORSKIH AKTOV     

Samo v DGD.           

Število stanovanjskih enot (stavbe)       Etažnost P 

Število ležišč       
število 
parkirnih 
mest 

0 

Fasada    / 

Oblika strehe   dvokapna streha   
Naklon (v 
stopinjah) 

5 in 8 

drug podatki zahtevani v PA   kritina toplotno izolacijski strešni panel sive barve 

ZNAČILNOSTI ZA GRADBENO INŽENIRSKE OBJEKTE 
IN DRUGE GRADBENE POSEGE 

        

opis zmogljivosti, kapacitete, dimenzij, karakteristik objekta, če niso podane drugje   

            
 

OBJEKT 2 - STAVBA           

OSNOVNI PODATKI O OBJEKTIH         

imenovanje objekta   Nadstrešnica 2 

kratek opis objekta   

Nadstrešnica 2 bo jeklene izvedbe, 
dimenzije 40,0 m x 7,5 m ter bo nadkrivala 
10 samonakladalnih kontejnerjev 
prostornine 10 m3.  

parcelna številka   1926/11     

katastrska občina   Turjak     

vrsta gradnje   novogradnja - novozgrajen objekt 

zahtevnost objekta   manj zahteven 

požarno zahteven objekt   DA     

objekt z vplivi na okolje   NE     

klasifikacija po CC-SI   
12520 Rezervoarji, silosi in skladiščne 
stavbe 

uporaba evrokodov ali drugih pravil v zvezi z zagotavljanjem mehanske odpornosti in stabilnosti 
pri projektiranju 

      

Samo v PZI.           

ZNAČILNOSTI ZA STAVBE         

NAVEDBA PODLAG ZA PROJEKTIRANJE ZA STAVBE         

Samo v PZI.           

požarna varnost v stavbah           
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nizkonapetostne električne inštalacije           

zaščita pred delovanjem strele           

učinkovita raba energije           

zaščita pred hrupom v stavbah           

KLASIFIKACIJA POSAMEZNIH DELOV OBJEKTA  
in delež v skupni uporabni površini, za najmanj 75 % vseh površin: 

Samo v DGD, ne kadar gre samo za rekonstrukcijo.           

del 1 - klasifikacija po CC-SI   12520 Rezervoarji, silosi in skladiščne stavbe  delež 100% 

del 2 - klasifikacija po CC-SI      delež 0% 

del 3 - klasifikacija po CC-SI      delež 0% 

del 4 - klasifikacija po CC-SI      delež 0% 

del 5 - klasifikacija po CC-SI      delež 0% 

del 6 - klasifikacija po CC-SI (GOI objekti)      delež 0% 

VELIKOST STAVBE   

Samo v DGD.           

zunanje mere na stiku z zemljiščem (maksimalna širina x dolžina, premer ali podobno) 
7,5 m x 40,0 m 
(nadstrešnica) 

najvišja višinska kota  (n. v.)     535,0 m 

višinska kota pritličja (n. v.)         527,1 m 

najnižja višinska kota - kota tlaka najnižje etaže (n. v.) 527,1 m 

višina (največja razdalja od kote tlaka najnižje etaže do vrha stavbe do najvišje višinske kote) 7,9 m 

POVRŠINE IN PROSTORNINA   

Samo v IZP, DGD in PID.           

Zazidana površina (m2) 300,0 m2 

Uporabna površina za stanovanja in poslovne dejavnosti (stavbe) 285,0 m2 

Bruto tlorisna površina (stavbe)         300,0 m2 

Bruto prostornina (stavbe)         2160,0 m3 

ZNAČILNOSTI ZA STAVBE PO DOLOČILIH PROSTORSKIH AKTOV     

Samo v DGD.           

Število stanovanjskih enot (stavbe)   0   Etažnost P 

Število ležišč   0   
število 
parkirnih 
mest 

0 

Fasada  / 0 

Oblika strehe   enokapna streha   
Naklon (v 
stopinjah) 

7 

drug podatki zahtevani v PA  kritina toplotno izolacijski strešni panel sive barve 

ZNAČILNOSTI ZA GRADBENO INŽENIRSKE OBJEKTE 
IN DRUGE GRADBENE POSEGE 

        

opis zmogljivosti, kapacitete, dimenzij, karakteristik objekta, če niso podane drugje   

            
  

OBJEKT 3 - STAVBA           
OSNOVNI PODATKI O OBJEKTIH         
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imenovanje objekta   Nadstrešnica 3 

kratek opis objekta   

Nadstrešnica 3 bo jeklene izvedbe, oblike 
črke L, zunanje dimenzije 25,0 m x 6,0 m in 
19,7 m x 5,5 m - 6,6 m, za skladiščenje bal, 
OEEO, NGO ter preše.  

parcelna številka   1926/7-del     

katastrska občina   Turjak     

vrsta gradnje   novogradnja - novozgrajen objekt 

zahtevnost objekta   manj zahteven 

požarno zahteven objekt   DA     

objekt z vplivi na okolje   NE     

klasifikacija po CC-SI   
12520 Rezervoarji, silosi in skladiščne 
stavbe 

uporaba evrokodov ali drugih pravil v zvezi z zagotavljanjem mehanske odpornosti in stabilnosti 
pri projektiranju 

      

Samo v PZI.           

ZNAČILNOSTI ZA STAVBE         

NAVEDBA PODLAG ZA PROJEKTIRANJE ZA STAVBE         

Samo v PZI.           

požarna varnost v stavbah           

nizkonapetostne električne inštalacije           

zaščita pred delovanjem strele           

učinkovita raba energije           

zaščita pred hrupom v stavbah           

KLASIFIKACIJA POSAMEZNIH DELOV OBJEKTA  
in delež v skupni uporabni površini, za najmanj 75 % vseh površin: 

Samo v DGD, ne kadar gre samo za rekonstrukcijo.       

del 1 - klasifikacija po CC-SI   12520 Rezervoarji, silosi in skladiščne stavbe  delež 100% 

del 2 - klasifikacija po CC-SI      delež 0% 

del 3 - klasifikacija po CC-SI      delež 0% 

del 4 - klasifikacija po CC-SI      delež 0% 

del 5 - klasifikacija po CC-SI      delež 0% 

del 6 - klasifikacija po CC-SI (GOI objekti)      delež 0% 

VELIKOST STAVBE   

Samo v DGD.           

zunanje mere na stiku z zemljiščem (maksimalna širina x dolžina, premer ali podobno) 
25,0 m x 6,0 m 
in 19,7 m x 5,5 

m - 6,6 m 

najvišja višinska kota  (n. v.)     535,0 m 

višinska kota pritličja (n. v.)         527,1 m 

najnižja višinska kota - kota tlaka najnižje etaže (n. v.) 527,1 m 

višina (največja razdalja od kote tlaka najnižje etaže do vrha stavbe do najvišje višinske kote) 7,9 m 

POVRŠINE IN PROSTORNINA   

Samo v IZP, DGD in PID.           

Zazidana površina (m2) 239,8 m2 

Uporabna površina za stanovanja in poslovne dejavnosti (stavbe) 233,7 m2 
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Bruto tlorisna površina (stavbe)         239,8 m2 

Bruto prostornina (stavbe)         1735,9 m3 

ZNAČILNOSTI ZA STAVBE PO DOLOČILIH PROSTORSKIH AKTOV     

Samo v DGD.           

Število stanovanjskih enot (stavbe)   0   Etažnost P 

Število ležišč   0   
število 
parkirnih 
mest 

0 

Fasada   /      

Oblika strehe   enokapna streha   
Naklon (v 
stopinjah) 

7 

drug podatki zahtevani v PA   kritina toplotno izolacijski strešni panel sive barve 

ZNAČILNOSTI ZA GRADBENO INŽENIRSKE OBJEKTE 
IN DRUGE GRADBENE POSEGE 

        

opis zmogljivosti, kapacitete, dimenzij, karakteristik objekta, če niso podane drugje   

  

OBJEKT 4 - STAVBA           
OSNOVNI PODATKI O OBJEKTIH         

imenovanje objekta   Center ponovne uporabe (CPU) 

kratek opis objekta   

CPU bo montažne izvedbe, dimenzije 17,8 m 
x 6,0 m. Vključeval bo trgovino, delavnico in 
skladišče. V CPU bodo izdelke pripravili za 
vnovično uporabo in jih dali naprodaj. 

parcelna številka   1926/7-del     

katastrska občina   Turjak     

vrsta gradnje   novogradnja - novozgrajen objekt 

zahtevnost objekta   manj zahteven 

požarno zahteven objekt   DA     

objekt z vplivi na okolje   NE     

klasifikacija po CC-SI   12304 Stavbe za storitvene dejavnosti 

uporaba evrokodov ali drugih pravil v zvezi z zagotavljanjem mehanske odpornosti in stabilnosti 
pri projektiranju 

      

Samo v PZI.           

ZNAČILNOSTI ZA STAVBE         

NAVEDBA PODLAG ZA PROJEKTIRANJE ZA STAVBE         

Samo v PZI.           

požarna varnost v stavbah           

nizkonapetostne električne inštalacije           

zaščita pred delovanjem strele           

učinkovita raba energije           

zaščita pred hrupom v stavbah           

KLASIFIKACIJA POSAMEZNIH DELOV OBJEKTA  
in delež v skupni uporabni površini, za najmanj 75 % vseh površin: 

Samo v DGD, ne kadar gre samo za rekonstrukcijo.           

del 1 - klasifikacija po CC-SI   12304 Stavbe za storitvene dejavnosti  delež 71% 

del 2 - klasifikacija po CC-SI   12520 Rezervoarji, silosi in skladiščne stavbe  delež 29% 
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del 3 - klasifikacija po CC-SI      delež 0% 

del 4 - klasifikacija po CC-SI      delež 0% 

del 5 - klasifikacija po CC-SI      delež 0% 

del 6 - klasifikacija po CC-SI (GOI objekti)      delež 0% 

VELIKOST STAVBE   

Samo v DGD.           

zunanje mere na stiku z zemljiščem (maksimalna širina x dolžina, premer ali podobno) 17,8 m x 6,0 m 

najvišja višinska kota  (n. v.)     532,1 m 

višinska kota pritličja (n. v.)         527,1 m 

najnižja višinska kota - kota tlaka najnižje etaže (n. v.) 527,1 m 

višina (največja razdalja od kote tlaka najnižje etaže do vrha stavbe do najvišje višinske kote) 5,0 m 

POVRŠINE IN PROSTORNINA   

Samo v IZP, DGD in PID.           

Zazidana površina (m2) 106,8 m2 

Uporabna površina za stanovanja in poslovne dejavnosti (stavbe) 97,4 m2 

Bruto tlorisna površina (stavbe)         106,8 m2 

Bruto prostornina (stavbe)         769,0 m3 

ZNAČILNOSTI ZA STAVBE PO DOLOČILIH PROSTORSKIH AKTOV     

Samo v DGD.           

Število stanovanjskih enot (stavbe)   0   Etažnost P 

Število ležišč   0   
število 
parkirnih 
mest 

6 

Fasada   toplotno izolacijski fasad. panel svetlo sive barve    

Oblika strehe   enokapna streha   
Naklon (v 
stopinjah) 

8 

drug podatki zahtevani v PA   kritina toplotno izolacijski strešni panel sive barve 

ZNAČILNOSTI ZA GRADBENO INŽENIRSKE OBJEKTE 
IN DRUGE GRADBENE POSEGE 

        

opis zmogljivosti, kapacitete, dimenzij, karakteristik objekta, če niso podane drugje   

OBJEKT 5 - GRADBENI INŽENIRSKI OBJEKT       
OSNOVNI PODATKI O OBJEKTIH         

imenovanje objekta   AB podporni zid 

kratek opis objekta   
Armiranobetonski podporni zid služi za 
premostitev višinske razlike terena. 

parcelna številka   1926/11, 1926/7-del 

katastrska občina   Turjak     

vrsta gradnje   novogradnja - novozgrajen objekt 

zahtevnost objekta   nezahteven     

požarno zahteven objekt   DA     

objekt z vplivi na okolje   NE     

klasifikacija po CC-SI   
24205 Drugi gradbeni inženirski objekti, ki 
niso uvrščeni drugje 

uporaba evrokodov ali drugih pravil v zvezi z zagotavljanjem mehanske odpornosti in stabilnosti 
pri projektiranju 
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Samo v PZI.           

ZNAČILNOSTI ZA STAVBE         

NAVEDBA PODLAG ZA PROJEKTIRANJE ZA STAVBE         

Samo v PZI.           

požarna varnost v stavbah           

nizkonapetostne električne inštalacije           

zaščita pred delovanjem strele           

učinkovita raba energije           

zaščita pred hrupom v stavbah           

KLASIFIKACIJA POSAMEZNIH DELOV OBJEKTA  
in delež v skupni uporabni površini, za najmanj 75 % vseh površin: 

Samo v DGD, ne kadar gre samo za rekonstrukcijo.       

del 1 - klasifikacija po CC-SI      delež   

del 2 - klasifikacija po CC-SI      delež   

del 3 - klasifikacija po CC-SI      delež   

del 4 - klasifikacija po CC-SI      delež   

del 5 - klasifikacija po CC-SI      delež   

del 6 - klasifikacija po CC-SI (GOI objekti)      delež   

VELIKOST STAVBE   

Samo v DGD.           

zunanje mere na stiku z zemljiščem (maksimalna širina x dolžina, premer ali podobno)   

najvišja višinska kota  (n. v.)       

višinska kota pritličja (n. v.)           

najnižja višinska kota - kota tlaka najnižje etaže (n. v.)   

višina (največja razdalja od kote tlaka najnižje etaže do vrha stavbe do najvišje višinske kote)   

POVRŠINE IN PROSTORNINA   

Samo v IZP, DGD in PID.           

Zazidana površina (m2)   

Uporabna površina za stanovanja in poslovne dejavnosti (stavbe)   

Bruto tlorisna površina (stavbe)           

Bruto prostornina (stavbe)           

ZNAČILNOSTI ZA STAVBE PO DOLOČILIH PROSTORSKIH AKTOV     

Samo v DGD.           

Število stanovanjskih enot (stavbe)       Etažnost   

Število ležišč       
število 
parkirnih 
mest 

  

Fasada          

Oblika strehe       
Naklon (v 
stopinjah) 

  

drug podatki zahtevani v PA     

ZNAČILNOSTI ZA GRADBENO INŽENIRSKE OBJEKTE 
IN DRUGE GRADBENE POSEGE 

        

opis zmogljivosti, kapacitete, dimenzij, karakteristik objekta, če niso podane drugje 
AB podporni zid bo dolžine 147,0 m, 
debeline 0,30 m in maksimalne višine 1,2 m. 
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Prešernova ulica 2 

5280 Idrija 

 

Št. zadeve: 4432-302/2019 

Št. por: 1603-169/2007-03 

Idrija, 3.2.2021 

 

Naročnik: 

HIS, d.o.o.  

Vodovodna cesta 97 

1000 Ljubljana 

 

Geološko in hidrogeološko mnenje k projektu'Zbirni centra Velike Lašče' (HIS, d.o.o., št. DGD-10/19, 

november 2020). 

 

V pregled smo dobili projekt 'Zbirni centra Velike Lašče', ki ga je izdelala projektivna organizacija HIS, 
d.o.o., Vodovodna cesta 97, Ljubljana (št. pr. DGD-10/19, datum: november 2020, vodja projekta in 
pooblaščeni inženir Simona Weber, u.d.i.a., obdelal Miha Žlindra, u.d.i.v.k.i.). Mnenje se nanaša na 
ustreznost rešitve ponikanja meteornih voda in erozijsko ogroženost, zaradi pridobivanja vodnega 
soglasja DRSV. 
 

Objekt je lociran na parceli št. 1926/11 k.o. 1711 – Turjak. Meteorna kanalizacija bo zbirala meteorne 
vode s streh ter prometnih in funkcionalnih površin. Skupna količina meteornih voda znaša 81,5 l/s za 
10 minutni naliv za povratno dobo 10 let. Ponikalnica je locirana v severozahodnem vogalu parcele. 
Predvidena je vgradnja štirih perforiranih betonskih jaškov premera 150 cm, globine najmanj 2,30 m, 
z varnostnim prelivom v meteorno kanalizacijo. 
 

Mnenje k načrtu ponikanja: Ponikanje je potrebno urediti v kamninsko osnovo iz dolomita. 
Predvidena globina jaškov 2,30 m ni zadostna, saj bodo najverjetneje ostali v glini, s katero je pokrita 
dolomitna podlaga. Predlagamo ureditev 6 m globokega ponikalnega objekta. Pred ponikanjem mora 
biti voda dobro prečiščena, saj se bo sicer ponikovalnica hitro zablatila. Poleg peskolovov naj se pred 
ponikanjem uredi še dodatni umirjevalni bazen in sicer tako, da ga bo mogoče redno vzdrževati in 
čistiti. Ponikovalni objekt mora imeti urejen preliv v meteorno kanalizacijo, brez iztoka vode v glinasto 
pobočje pod objekti zbirnega centra. Gradnja objekta naj se izvede pod nadzorom 
geologa/hidrogeologa in na mestu ponikalnice naj se izvede ponikalni poskus. 
 

Mnenje o erozijski ogroženosti: na zunanjem robu gradbene parcele nad pobočjem je dolomitna 
kamninska osnova pokrita z glino. Vsi objekti zbirnega centra, predvsem pa predvidena zasnova AB 
podpornega zidu po zunanjem robu parcele s plitvim temeljem, se morajo preveriti in sprojektirati na 
podlagi geomehanske raziskave in poročila. 
 
Jože Janež, univ. dipl. inž. geol. 
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1. OPIS GRADNJE IN NJENIH ZNAČILNOSTI 

1. 1. SPLOŠNI OPIS ARHITEKTURNE ZASNOVE IN ZUNANJE UREDITVE Z OPISOM USKLAJENOSTI S 
PROJEKTNO NALOGO 
Investitor Občina Velike Lašče, bo v poslovni coni Ločica pri Turjaku, zgradil zbirni center za ločeno 
zbiranje odpadkov (v nadaljevanju zbirni center). Namen gradnje je pridobitev novih skladiščnih 
površin za Občino Velike Lašče, ki poleg nadstrešnic obsega tudi Center ponovne uporabe (CPU) s 
prodajalno za občane.  
V ta namen smo za investitorja izdelali dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja št. DGD-
10/19, julij 2021, ki je izdelana na osnovi veljavnega OPN Občine Velike Lašče, OPPN za območje VP 
25/1 Ločica ter Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem 
načrtu za del območja VP 25/1 LOČICA- območje za proizvodne dejavnosti – 5, geodetskega načrta 
s certifikatom z dne 28.5.2021 ter projektne naloge investitorja (avgust 2019), za zemljišči parc. št. 
1926/7-del in 1926/11, obe k. o. 1711  Turjak.  
 
Projekt nove gradnje zajema projektiranje in gradnjo naslednjih delov objekta: 
- Nadstrešnica 1, za skladiščenje velikih kontejnerjev, montažne izvedbe, je pritlična in locirana ob 
severozahodnem robu zbirnega centra 
- Nadstrešnica 2, za skladiščenje manjših kontejnerjev, montažne izvedbe, je pritlična in locirana 
ob severovzhodnem robu zbirnega centra  
- Nadstrešnica 3, za skladiščenje bal in NGO, montažne izvedbe, je pritlična in locirana v 
jugovzhodnem robu zbirnega centra 
- Center ponovne uporabe (CPU), montažne izvedbe, je pritličen in lociran v jugo-zahodnem robu 
zbirnega centra 
- Asfaltne funkcionalno prometne površine 
- Podporni zid 
 
Objekti se bodo priključili na elektroenergetsko in telekomunikacijsko omrežje, na vodovodno 
omrežje in kanalizacijsko omrežje za komunalno odpadno vodo in meteorno vodo. Dostop do 
objektov je predviden po interni dovozni cesti,  ki je del projekta infrastrukture območja.  
Na obravnavanem območju bo zagotovljenih 5 parkirnih mest za zaposlenega in obiskovalce. 
 
Območje gradnje ni pozidano in je delno komunalno opremljeno. 
 

1. 2. OPIS LOKACIJE Z URBANISTIČNIMI PODATKI 
Osnovni podatki:  
Katastrska občina: 1711 – Turjak 
Parcelne številke zemljišča namenjenega gradnji: 1926/7-del in 1926/11 
 
Gradnja posega v območje zemljiških parcel št. 1926/7-del in 1926/11, obe v k.o. 1711 – Turjak, ki se 
nahaja v enoti urejanja prostora TU-55, ki se ureja z: 
- Odlokom o Občinskem prostorskem načrtu Občine Velike Lašče, 
- Odlokom o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje VP 25/1 Ločica 
- Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del 
območja VP 25/1 Ločica- območje za proizvodne dejavnosti - 5. 
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Območje predvidene gradnje se nahaja v poslovni coni Ločica pri Turjaku. Dostop do lokacije 
predvidenega objekta je po obstoječem cestnem priključku na parcelah 1926/11, 1926/12, 1926/13, 
4068/7, vse v k.o. 1711 – Turjak. Zbirni center Velike Lašče bo priključen na javno vodovodno omrežje. 
Območje naselja novogradnje še nima zgrajenega javnega sistema za odvajanje in čiščenje 
odpadnih in padavinskih vod. Zato bo za komunalno odpadno vodo zagotovljeno čiščenje v mali 
komunalni čistilni napravi. Po izgradnji javnega kanalizacijskega sistema v naselju se bo objekte 
priključilo na javno kanalizacijo. Meteorne vode kompleksa se bodo preko meteorne kanalizacije 
predčasno očiščene odvajale v ponikovalnico locirano na lastnem SZ robu zemljišča. Objekt se bo 
priključil na elektroenergetsko omrežje in na še neizbrano telekomunikacijsko omrežje. 

1. 3. OPIS OBSTOJEČEGA STANJA OBJEKTA  
Območje gradnje ni pozidano in je delno komunalno opremljeno. 
Na območju je izvedeno vodovodno in hidrantno omrežje, električno in TK omrežje. 

1. 4. FUNKCIONALNA ZASNOVA 
Programska zasnova vseh skladiščnih objektov je v celoti namenjena potrebam zbirnega centra za 
ločeno zbiranje odpadkov investitorja. 
 
Nadstrešnica 1 bo pritlične in montažne jeklene izvedbe. Izvedla se bo ob severo-zahodnem robu 
zbirnega centra. Namenjena je za skladiščenje velikih kotalnih kontejnerjev prostornine V=30 m³  
Oblika skladiščnega objekta bo pravokotna, tlorisnih dimenzij (tlorisna velikost projekcije najbolj 
izpostavljenih delov) 58,5 m x 11,0 m in bruto tlorisne površine 643,5 m². Najvišja višina objekta bo 
znašala +7.90 m. Objekt nima predvidenih sten in bo prekrit z izoliranimi strešnimi sendvič paneli 
debeline 5 cm s protikondeznim obrizgom. Streha objekta bo dvokapna, s slemenom v smeri sever-
jug. V objektu so predvidena razsvetljava in vtičniška gnezda.  
Objekt se bo priključil na NN in TK omrežje, vodovodno in kanalizacijsko omrežje za čisto meteorno 
vodo. Objekt bo dostopen iz vzhoda ter se na zahodu območja navezuje preko interne dovozne ceste, 
v sklopu obrtne cone, na obstoječo cesto.  
 
Velikost objekta 
Zunanje mere objekta na stiku z zemljiščem (maksimalna širina x dolžina) 58,5 m x 11,0 m 
Najvišja višinska kota  (n. v. = relativna)       535.0 m = +7,9 m 
(sleme) 
Višinska kota pritličja (n. v. = relativna)        527.1 m = ± 0,00 m 
Najnižja višinska kota - kota tlaka najnižje etaže (n. v. = relativna)  527.1 m = ± 0,00 m 
Višina (največja razdalja od kote tlaka najnižje etaže do vrha stavbe do najvišje višinske kote) 7,9m 
 
Površine in prostornina   
Zazidana površina (m2)      643,5 m2 
Uporabna površina (stavbe)     626,0 m2 
Bruto tlorisna površina (stavbe)         643,5 m2 
Bruto prostornina (stavbe)          4633,2 m3 
 
Značilnosti za stavbe po določilih prostorskih aktov    
Etažnost:  P 
Število parkirnih mest: 0 
Fasada: nima fasade 
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Oblika strehe: dvokapna streha 
Naklon (v stopinjah): 5 in 8 
Strešna kritina, barva: toplotno izolacijski strešni panel sive barve 
 
Klasifikacija posameznih delov objekta 
12520 Rezervoarji, silosi in skladiščne stavbe 100% 
 
Nadstrešnica 2 bo prav tako pritlične in montažne jeklene izvedbe. Izvedla se bo ob severo-vzhodnem 
robu zbirnega centra. Namenjena je za skladiščenje 10 samonakladalnih kontejnerjev prostornine 
V=10 m³. Oblika skladiščnega objekta bo pravokotna, tlorisnih dimenzij (tlorisna velikost projekcije 
najbolj izpostavljenih delov) 40,0 m x 7,5 m ter bruto tlorisne površine 300,0 m². Najvišja višina objekta 
bo znašala +7.90 m. Objekt nima predvidenih sten in bo prekrit z izoliranimi strešnimi sendvič paneli 
debeline 5 cm s protikondeznim obrizgom. Streha objekta bo enokapna, s slemenom v smeri sever-
jug. V pokritem delu objekta so predvidena razsvetljava in vtičniška gnezda.  
Objekt se bo priključil na NN in TK omrežje, vodovodno in kanalizacijsko omrežje za čisto meteorno 
vodo. Objekt bo dostopen iz zahoda ter se na zahodu območja navezuje preko interne dovozne ceste, 
v sklopu obrtne cone, na obstoječo cesto.  
 
Velikost objekta 
Zunanje mere objekta na stiku z zemljiščem (maksimalna širina x dolžina) 7,5 m x 40,0 m 

(nadstrešnica)  
Najvišja višinska kota  (n. v. = relativna)  535.0 m = +7,9 m 

(sleme) 
Višinska kota pritličja (n. v. = relativna)        527.1 m = ± 0,00 m 
Najnižja višinska kota - kota tlaka najnižje etaže (n. v. = relativna)  527.1 m = ± 0,00 m 
Višina (največja razdalja od kote tlaka najnižje etaže do vrha stavbe do najvišje višinske kote) 7,9m 
 
Površine in prostornina   
Zazidana površina (m2)      300,0 m2 
Uporabna površina (stavbe)     285,0 m2 
Bruto tlorisna površina (stavbe)         300,0 m2 
Bruto prostornina (stavbe)          2160,0 m3 
 
Značilnosti za stavbe po določilih prostorskih aktov    
Etažnost:  P 
Število parkirnih mest: 0 
Fasada: nima fasade 
Oblika strehe: enokapna streha 
Naklon (v stopinjah): 7 
Strešna kritina, barva: toplotno izolacijski strešni panel sive barve 
 
Klasifikacija posameznih delov objekta 
12520 Rezervoarji, silosi in skladiščne stavbe 100% 
 
Nadstrešnica 3 bo pritlične in montažne jeklene izvedbe. Izvedla se bo ob jugovzhodnem robu zbirnega 
centra. Namenjena je za stiskalnico, za skladiščenje bal, odpadne elektronske in električne opreme 
(OEEO) in nevarnih gospodinjskih odpadkov (NGO). Oblika skladiščnega objekta bo v obliki črke »L«, 
tlorisnih dimenzij (tlorisna velikost projekcije najbolj izpostavljenih delov) 25,0m x 6,0m in 19,7m x 
5,5m-6,6m in bruto tlorisne površine 239,8 m². 
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Najvišja višina objekta bo znašala +7.90 m. Objekt nima predvidenih sten in bo prekrit z izoliranimi 
strešnimi sendvič paneli debeline 5 cm s protikondeznim obrizgom. Streha objekta bo enokapna, s 
slemenom v smeri sever-jug in vzhod-zahod. V objektu so predvidena razsvetljava, priključek za prešo 
in vtičniška gnezda.  
Objekt se bo priključil na NN in TK omrežje, vodovodno in kanalizacijsko omrežje za meteorno vodo. 
Objekt bo dostopen iz zahoda ter se na zahodu območja navezuje preko interne dovozne ceste, v sklopu 
obrtne cone, na obstoječo cesto.  
 
Velikost objekta 
Zunanje mere objekta na stiku z zemljiščem (maksimalna širina x dolžina) 25,0 m x 6,0 m in  

19,7 m x 5,5 m - 6,6m 
Najvišja višinska kota  (n. v. = relativna)  535.0 m = +7,9 m 

(sleme) 
Višinska kota pritličja (n. v. = relativna)        527.1 m = ± 0,00 m 
Najnižja višinska kota - kota tlaka najnižje etaže (n. v. = relativna)  527.1 m = ± 0,00 m 
Višina (največja razdalja od kote tlaka najnižje etaže do vrha stavbe do najvišje višinske kote) 7,9m 
 
Površine in prostornina   
Zazidana površina (m2)      239,8 m2 
Uporabna površina (stavbe)     233,7 m2 
Bruto tlorisna površina (stavbe)         239,8 m2 
Bruto prostornina (stavbe)          1735,9 m3 
 
Značilnosti za stavbe po določilih prostorskih aktov    
Etažnost:  P 
Število parkirnih mest: 0 
Fasada: nima fasade 
Oblika strehe: enokapna streha 
Naklon (v stopinjah): 7 
Strešna kritina, barva: toplotno izolacijski strešni panel sive barve 
 
Klasifikacija posameznih delov objekta 
12520 Rezervoarji, silosi in skladiščne stavbe 100% 
 
Center ponovne uporabe (CPU), bo pritlične in montažne jeklene ter lesene izvedbe. Izvedel se bo ob 
jugo-zahodnem robu zbirnega centra. Vključeval bo trgovino, delavnico in skladišče. V CPU bodo 
izdelke pripravili za vnovično uporabo in jih dali naprodaj. Oblika skladiščnega objekta bo pravokotna, 
tlorisnih dimenzij (tlorisna velikost projekcije najbolj izpostavljenih delov) 17,8 x 6,0 m. in bruto tlorisne 
površine 106,8 m². 
Objekt se bo priključil na NN in TK omrežje, vodovodno in kanalizacijsko omrežje za meteorno vodo. 
Objekt bo dostopen iz vzhoda ter se na zahodu območja navezuje preko interne dovozne ceste, v sklopu 
obrtne cone, na obstoječo cesto. Površine za mirujoči promet so zagotovljene na gradbeni parceli. 
Skupaj je predvidenih 5 parkirnih mest.   
 
Velikost objekta 
Zunanje mere objekta na stiku z zemljiščem (maksimalna širina x dolžina) 17,8 m x 6,0 m 
Najvišja višinska kota  (n. v. = relativna) 532,1 m = 5,0 m 

(sleme) 
Višinska kota pritličja (n. v. = relativna)        527.1 m = ± 0,00 m 
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Najnižja višinska kota - kota tlaka najnižje etaže (n. v. = relativna)  527.1 m = ± 0,00 m 
Višina (največja razdalja od kote tlaka najnižje etaže do vrha stavbe do najvišje višinske kote) 5,0 m 
 
Površine in prostornina   
Zazidana površina (m2)      106,8 m2 
Uporabna površina (stavbe)     97,44 m2 
Bruto tlorisna površina (stavbe)         106,8  m2 
Bruto prostornina (stavbe)          768,96 m3 
 
Značilnosti za stavbe po določilih prostorskih aktov    
Etažnost:  P 
Število parkirnih mest: 5 
Fasada, barva: toplotno izolacijski fasadni panel svetlo sive barve 
Oblika strehe: enokapna streha 
Naklon (v stopinjah): 8 
Strešna kritina, barva: toplotno izolacijski strešni panel sive barve 
 
Klasifikacija posameznih delov objekta 
12304 Stavbe za storitvene dejavnosti 
 
Podporni zid 
Vzdolž severo-vzhodne in južne meje območja se predvidi postavitev AB opornega zidu, najvišje višine 
1,2 m (od najnižje kote urejenega terena do krone zidu), ki bo kot ograjni zid služil za premostitev 
višinske razlike v terenu in montažo kovinske panelne ograje, skupno najvišje višine 2,2 m (od najnižje 
kote urejenega terena do vrha ograje). Vzdolž zahodnega in južnega roba območja zbirnega centra se 
predvidi postavitev kamnite ograje tipa »Gabioni«.  
 
Velikost objekta 
Zunanje mere objekta na stiku z zemljiščem (maksimalna širina x dolžina) 0,3 m x 147,0 m 
Najvišja višinska kota  (n. v. = relativna)  527.4 m = +0,30 m 

(krona zidu) 
Višinska kota pritličja (n. v. = relativna)        527.1 m = ± 0,00 m 
Najnižja višinska kota - kota tlaka najnižje etaže (n. v. = relativna)  526.2 m = -0,90 m 
Višina (največja razdalja od kote tlaka najnižje etaže do vrha stavbe do najvišje višinske kote) 1,2 m 
 
Asfaltne funkcionalno prometne površine 
Površine za dostopanje do objektov bodo asfaltirane, odvodnjavane in opremljene z lovilcem olja. 
 

1. 5. OPIS DEJAVNOSTI OZ. TEHNOLOŠKIH PROCESOV, KI SE BODO IZVAJALI V OBJEKTU IN POŽARNA 
VARNOST 
Investitor, Občina Velike Lašče želi izvesti novogradnjo zbirnega centra za ločeno zbiranje odpadkov 
(zbirni center). V obravnavanih objektih se bo izvajala dejavnost zbiranja in ločevanja odpadkov s 
požarno obremenitvijo višjo od 1000 MJ/m2. Glede na Pravilnik o zasnovi in študiji požarne varnosti 
se objekti razvrščajo med požarno zahtevne objekte. 
 
Pod nadstrešnicami se bodo skladiščile naslednje frakcije: 
- odpadna električna in elektronska oprema (OEEO), 
- nevarni odpadki (topila, kisline, pesticidi, olja, barve, čistila, zdravila, baterije, ...), 
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- odpadna embalaža (kartonska, plastična, lesna, steklena embalaža), 
- ločene frakcije (gume, papir, karton, oblačila, les, plastika, kovine, vzmetnice, steklo, gradbeni 
odpadki, ...) 
 
Požarni scenarij 
Zbirni center bo zasnovan kot lovilna posoda za zajem onesnažene požarne vode, ki bi nastala v  
primeru požara. Obravnavani objekti so pritlični. Objekti bodo razdeljeni na dva požarna sektorja. 
Požarna sektorja bosta medsebojno oddaljena minimalno 18 m. Višina objektov bo 7,9 m. Objekti se 
obravnavajo kot funkcionalno zaključene celote. Objekti so zasnovani kot nadstrešnice in nimajo fasad 
razen objekta 4, kjer je fasada enostavno oblikovana, z vertikalno delitvijo toplotno izolacijskih fasadnih 
panelov. Požarna odpornost nosilne konstrukcije bo 60 minutna. Omejevanje požara med požarnima 
sektorjema bo zagotavljala razdalja min 18 m. Nadstrešnice bodo odprte in bo omogočena evakuacija 
na varno mesto. Iz zaprtega dela CPU bosta za evakuacijo na razpolago 2 izhoda. Osebe, ki se bodo 
nahajale v obravnavanih objektih, jih bodo lahko zapustile na varno območje, ki se nahaja na zunanji 
površini na varni razdalji od objekta. Objekt bo požarno ščiten s pasivnimi ukrepi (razdelitev v sektorje, 
uporaba negorljivih materialov, zagotavljanje razdalje). Pot gasilske enote bo potekala po dovozni cesti 
do objekta. V obravnavanih objektih se predvideva do 10 uporabnikov. 

1. 6. TEHNIČNE ZNAČILNOSTI PREDVIDENE GRADNJE 

1. 6. 1. KONSTRUKCIJA 
Temeljenje 
Objekti bodo temeljeni na točkovnih ali pasovnih temeljih povezanih s temeljno gredo po statičnem 
izračunu oz. AB temeljno ploščo. 
 
Nosilna konstrukcija 
Objekti 1, 2 in 3 so zasnovani kot nadstrešnice brez sten, objekt 4 pa je predviden kot zaprta stavba. 
Za stene in ostrešje objektov je predvidena jeklena nosilna konstrukcija po statičnem izračunu, ki je 
sestavljena iz jeklenih profilov, ki nosijo strešne in fasadne toplotno izolacijske panele. Le ostrešje 
objekta 4 se izvede v lesu (z enokapnimi lesenimi lepljenimi nosilci). 
Podporni zid (objekt 5), ki bo potekal vzdolž zahodne ter deloma severne in južne parcelne zaradi 
premostitve višinske razlike v terenu, bo zasnovan kot strukturiran zid (npr. kamnita zložba). 
 
Objekti 1, 2 in 3 
Objekt 1 je dimenzij 58,5 x 11,0 m. Vsa nosilna konstrukcija (stebri in ostrešje) je predvidena jeklena. 
Nosilni okvirji, ki so v rastru cca 8,8 m so predvideni iz jeklenih profilov HEB in so med seboj povezani 
s pokončnimi in prečnimi profili RQ ter so sidrani v armiranobetonsko temeljno ploščo deb. 20 cm. 
Zavetrovanje se izvede z jeklenimi palicami z napenjalci. Kritina je iz toplotno izolacijskih panelov 
pritrjenih na podkonstrukcijo po detajlu in navodilih proizvajalca. Strešni paneli so pritrjeni na Fe profile, 
ki so v razmaku cca 1,0 m.  
Objekt 2 je dimenzij 40,0m x 7,5 m, nosilni okvirji so v rastru cca 5,0 m, dodatno je nenadkrita AB 
plošča velikosti 10,0 m x 24,0 m, objekt 3 pa je v obliki črke »L« in je dimenzij 25,0m x 6,0m in 19,7m 
x 5,5m-6,6m. Nosilna konstrukcija je zasnovana enako kot za objekt 1. 
Objekt 4 je dimenzij 17,8m x 6,0m. Nosilna konstrukcija je zasnovana jeklena, ostrešje je iz lesa. Stebri, 
ki imajo na vrhu jeklene vilice za naleganje strešnih lesenih lepljenih nosilcev, so predvideni iz jeklenih 
profilov HEB, ki so med seboj povezani s pokončnimi in prečnimi profili RQ. Zavetrovanje se bo izvedlo 
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z jeklenimi  palicami z napenjalci. Ostrešje je predvideno iz primarnih lesenih lepljenih nosilcev, ki so 
med seboj povezani z lesenimi legami. Kritina in fasada bodo iz toplotno izolacijskih panelov pritrjenih 
na podkonstrukcijo v debelini kot jo narekuje gradbena fizika ter po detajlu in navodilih proizvajalca. 
 
Podrobno bodo zahtevane debeline konstrukcijskih slojev in gradbene konstrukcije obdelane v fazi PZI 
s posebnimi načrti in elaborati. 

1. 6. 2. STREHA 
Strehe objektov so enokapne, s 7° naklonom (objekta 2 in 3) oz. z 8° naklonom (objekt 4) za 
odvodnjavanje meteorne vode. Le streha objekta 1 je zasnovana dvokapna, z žloto v sredini strehe. 
Strehe so krite s toplotno izolativnimi strešnimi paneli sive  barve, s točkovnimi oz. linijskimi snegolovi. 
Dostop na streho je urejen po lestvi iz nivoja terena. 

1. 6. 3. FASADA 
Objekti so zasnovani kot nadstrešnice in nimajo fasad razen objekta 4, kjer je fasada enostavno 
oblikovana, z vertikalno delitvijo toplotno izolativnih fasadnih panelov. 

1. 6. 4. STAVBNO POHIŠTVO 
V Centru ponovne uporabe (objekt 4-CPU) so predvidena okna vgrajena v sistemsko fasadno steno, 
na zunanji rob fasadne stene. Okna nimajo predvidenih zunanjih senčil. Predvidena je vgradnja oken 
dim. 100/140 cm s toplotno izolacijskimi stekli, v ALU okvirjih. 
Predvidena je vgradnja tako enokrilnih vhodnih vrat za osebni prehod dim. 110/210, kot dvižnih 
sekcijskih vrat dim. 250/250 cm za dostavo in odvoz blaga s kombiji.  
Okovje vrat je iz prašno barvanega aluminija in prirejeno tako, da je možno elektronsko zapiranje ob 
določenem času. Mehanizem se odpira s pomočjo elektromotorja z ročnim in daljinskim vklopom. 
V objektu CPU imajo vsa predvidena notranja vrata,  v prodajalni in v pomožnih prostorih (v čajni kuhinji, 
sanitarijah, garderobi ter delavnici) suhomontažne lesene podboje in krila iz laminata v barvi po izboru 
arhitekta. 

1. 6. 5. NOTRANJE OBDELAVE PROSTOROV 
Toplotna zaščita 
Objekti 1, 2 in 3 so predvideni kot nadstrešnice in ne bodo ogrevani. Objekt 4 (CPU) bo ogrevan, 
projektna temperatura bo 20°C. 
 
Zaščita objekta pred vlago 
Hidroizolacija je projektirana v vseh konstrukcijah v stiku s terenom, t.j. v tlakih in fasadi v višini cokla, 
ter strehi.  
Mulde so izvedene v padcu za odvod strešne vode do vertikalnih žlebov.  
Vsi preboji skozi streho so projektirani tako, da je na mestih preboja zagotovljena popolna zaščita 
objekta pred prodiranjem meteorne vode v ali med posamezne elemente ali plasti strehe.  
Fasada, oz. njene TI fasadne plošče, ščitijo skupaj s stavbnim pohištvom objekt pred vlago in so 
odporni proti vremenskim vplivom.  
Tla v stiku s terenom so zaščitena s hidroizolacijo, ki ščiti objekt pred prodorom vlage do zgornje 
površine tal.  
 
Tlaki 
Tlak v objektih 1, 2 in 3 je predviden kot armirano betonska plošča deb. 20 cm s kvarčnim posipom. 
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Tlak v objektu 4 je predviden v enaki izvedbi kot v objektih 1-3, le da je prostor prodajalne in delavnice 
izveden z AB ploščo deb. 15 cm ter je toplotno izoliran z gotovim tlakom iz keramičnih ploščic. 
 
Stene 
Le objekt 4 ima predvidene nenosilne ločilne stene, iz mavčno kartonskih plošč deb. 12 cm.  
 
Stropovi  
Stropovi v objektih niso predvideni. Stropove tvori streha z ostrešjem, s primarnimi in sekundarnimi 
nosilci. Vgradnja svetilk se predvidi na nosilcih po izbiri arhitekta.  
 
Ograje 
Objekti nimajo predvidenih varovalnih ograj.  
Predvidena je postavitev med-sosedske ograje, sidrane na kroni AB podpornega zidu, ki poteka po 
obodu parcelne meje zbirnega centra. Ograja bo kovinska, panelna, najvišje višine 2,0 m (skupaj s 
podpornim zidcem, merjeno od kote urejenega terena zbirnega centra do vrha ograje). 

1. 6. 6. INŠTALACIJE 
V objektih 1, 2 in 3 so predvidene električne inštalacije razsvetljave, moči in šibkotočne inštalacije. 
V objektu 4 so predvidene električne inštalacije razsvetljave, moči in šibkotočne inštalacije ter strojne 
inštalacije (ogrevanje in hlajenje, vodovod in kanalizacija). 
Za ogrevanje in hlajenje prostorov prodajalne, delavnice in pomožnih prostorov CPU je predviden multi 
split sistem. Zunanja enota je predvidena na fasadi objekta. Od vseh notranjih enot je predviden odvod 
kondenzata v sifon sanitarij. Priprava tople sanitarne vode v objektu je lokalna z električnim bojlerjem. 

1. 7. ZUNANJA UREDITEV 
 
PRIKLJUČEVANJE NA JAVNO GOSPODARSKO INFRASTRUKTURO 
 
DOSTOP, PROMETNA UREDITEV 
Dostop do gradbene parcele in predvidenih objektov bo urejen iz zahoda, po interni dovozni cesti cone 
JP955451,  ki je v upravljanju Občine Velike Lašče, nato pa poteka preko parc. št. 1926/12, k.o. Turjak, 
ki je v lasti investitorja, preko novega cestnega priključka na parceli gradnje 1926/11, k.o. Turjak.  
 
Prometna ureditev znotraj območja bo potekala na jugu enosmerno, na severu pa dvosmerno. Okrog 
predvidenega objekta je zagotovljena ustrezna dostopnost ter pretočnost prometa za dostavna in 
intervencijska vozila.  
 
POVRŠINE ZA MIRUJOČI PROMET 
Skladno s parkirnim normativom (50. čl. OPN) je s projektom potrebno zagotoviti: 
- najmanj 3 PM za stavbe za druge storitvene dejavnosti (objekt 4 CPU) 
- najmanj 3 PM za rezervoarje, silose in skladiščne stavbe brez strank (objekti 1, 2 in 3) 
 
Skupaj je s projektom predvidenih 6 parkirnih mest, od tega je eden namenjen za invalida (znotraj ograje 
zbirnega centra, neposredno ob objektu CPU), preostalih 5 PM je dostopnih iz javne ceste (za 
obiskovalce, brez morebitnih zapornic).  
Na obravnavanem območju bo zagotovljenih 6 parkirnih mest za enega zaposlenega in obiskovalce: 
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Parkirišče zahod izven ograje ZC …..................5 PM 
Parkirišče znotraj ograje ZC……….................. 1 PM 
Skupaj PM ……………………………...……6 PM 
Od tega je 5% parkirnih mest prilagojenih invalidom kar znaša 1PM. 
 
Parkirna mesta zadostujejo minimalnim zahtevam. 
 
ELEKTROENERGETSKO NAPAJANJE 
Zbirni center Velike Lašče bo priključen na že zgrajeno nizkonapetostno električno omrežje, preko 
priključka iz obstoječe transformatorske postaje (TP Ločica OC Turjak), ki poteka po obstoječi trasi 
elektro kanalizacije, do jaška KJ5. Od jaška KJ 5, do nove prostostoječe omarice na parceli gradnje, se 
predvidi cevi PVC 2x11omm. Predvidena priključna moč objekta je 22 kW. 
 
TELEKOMUNIKACIJE 
Zbirni center Velike Lašče bo preko TK omarice priključen na še neizbrano telekomunikacijsko omrežje. 
Zaradi velike ponudbe na trgu TK storitev bo investitor izbiro ponudnika opravil glede na konkurenčno 
vsebino. Način priklopa, mesto vgradnje ter tip priključne TK omarice bo določil distributer. 
Priključevanje na TK naprave ni predmet izdaje gradbenega dovoljenja. 
 
JAVNA RAZSVETLJAVA 
Gradbena dela se morajo v času gradnje izvajati tako, da se ne poškoduje ali ogroža obstoječo javno 
razsvetljavo (JR). Če izvajanje del ogroža obstoječe omrežje JR, mora dela nadzirati predstavnik 
upravljalca JR v Občini Velike Lašče. 
 
ODPADKI 
Investitor ima sklenjeno pogodbo s pooblaščeno organizacijo glede odvoza odpadkov v sklopu 
predvidenih objektov na obravnavanem območju. 
Prostor za odlaganje odpadkov je lociran v jugozahodnem vogalu parcele, ob dovozu. 
 
VODOVOD 
Zbirni center Velike Lašče bo priključen na javno vodovodno omrežje NL DN 150 preko novega 
vodovodnega priključka DN20. Vodomerni jašek bo dim. 200xl20xl20, z LŽ pokrovom 60x60 ter 
vstopno lestvijo, nameščen izven objekta ter bo upravljalcu vodovoda dostopen brez soglasja lastnika. 
Voda za gašenje 
V okolici se nahaja zunanja hidrantna mreža za zagotavljanje požarne varnosti objekta. V oddaljenosti 
cca. 250 m od delovne površine se nahaja bazen z vodo za gašenje z volumnom 50 m3. 
 
ODVOD KOMUNALNIH IN PADAVINSKIH ODPADNIH VOD 
 
FEKALNA KANALIZACIJA 
Območje naselja novogradnje še nima zgrajenega javnega sistema za odvajanje in čiščenje odpadnih 
in padavinskih vod. Za odvod komunalnih odpadnih vod se začasno izvede malo komunalno čistilno 
napravo (MKČN) z visoko učinkovitostjo čiščenja (vsaj med 85 - 90 %). Po izgradnji javnega 
kanalizacijskega sistema v naselju, bo potrebno za odvajanje odpadnih komunalnih voda v primeru 
novogradnje izvesti kanalizacijski priključek.  
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METEORNA KANALIZACIJA 
Meteorne vode kompleksa se preko meteorne kanalizacije odvede v ponikovalnico locirano na 
lastnem zemljišču: 
- čiste meteorne vode iz streh in tlakovanih nevoznih površin se preko peskolovov odvede direktno v 
ponikovalno rigolo na SZ robu investitorjevega zemljišča 
- cestne, parkirne in druge vozne površine se odvede v ponikalnico preko lovilca olj  
V primeru intenzivnih padavin je predviden varnostni preliv v meteorno kanalizacijo območja. 
 
 
IZRAČUN PONIKANJA METEORNIH VODA ZA OBJEKT ZBIRNI CENTER VELIKE LAŠČE 
 
Območje predvidene gradnje se nahaja v poslovni coni Ločica pri Turjaku, za katero je bila izdelana 
“Hidrološko hidravlična presoja za potrebe umeščanja Obrtne cone Ločica (202003/072--HH)” 
(Hercog in sod. 2020), ki ugotavlja, da je ob ekstremnih padavinah v predvidenem stanju primerno 
zagotoviti konstanten odtok meteorne vode, ki ne presega Q10, presežno vodo pa je potrebno 
začasno zadržati na območju same obrtne cone. Glede na geološko poročilo se predvideva ponikanje 
25% meteorne vode z ustrezno umeščenimi ponikovalnicami za deževnico z bodočih pozidanih 
zemljišč na območju obrtne cone, kar se bo moralo definirati v sklopu vsakega objekta posebej, pri 
pridobivanju gradbenega dovoljenja. 
 
Za kvalitetno zasnovanje kanalizacije padavinske vode smo izdelali izračun količine vode, ki jo 
zberemo na strešinah obravnavanih objektov in prometno funkcionalnih površinah predvidenega 
zbirnega centra Velike Lašče. Območje je razdeljeno na 5 prispevnih površin. 
 
V spodnji tabeli podajamo osnovne podatke: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Za dimenzioniranje kanalizacijskega sistema meteornih vod se uporabi enačba za račun količine 
padavinskih voda: 
 
  slqAq ppad /_   

 
kjer je: 
 
A  prispevna površina s katere voda odteka v kanal (ha), 
qp jakost (intenziteta) naliva (l/s*ha), 
Ψ  koeficient zakasnitve in 

Št. prispevne 
površine 

Velikost (m2) 
Koeficient 
odtoka (φ) 

1 644,00 0,9 
2 300,00 0,9 
3 241,00 0,9 
4 107,00 0,9 
5 1.670,00 0,9 
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Φ koeficient odtoka. 
 
Podatki o jakosti naliva so uporabljeni iz tabel povratnih dob za ekstremne padavine. Jakost naliva 
smo določili za 10 minutni naliv in za povratno dobo deset let. Za Slovenijo obstajajo podatki za 
različne kraje. Jakost naliva za merilno mesto Rakitna, ki je najbližje obravnavanemu objektu za 10 
minutni naliv in za povratno dobo 10 let je 306 l/s*ha. 
 
Izračun je izdelan tako, da najprej poračunamo faktor zakasnitve, ki je odvisen od prispevne 
površine ter od razgibanosti terena. Za koeficient zakasnitve v tem primeru uporabimo vrednost 1, 
ker so prispevne površine manjše od enega hektarja. 
 

 
Slika 1: Prikaz prispevnih površin za izračun količin padavinske vode 

Izračun količine padavinskih voda za posamezno prispevno površino: 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Na podlagi izračuna smo ugotovili, da znaša skupna količina meteornih vod s strešin, za 10 minutni 
naliv in za povratno dobo 10 let, 35,5 l/s, s prometno funkcionalnih površin pa 46,0 l/s. 
 
Skupna količina meteornih vod znaša 81,5 l/s. 
 

Prispevna 
površina 

Velikost  (ha) Koeficient 
odtoka (φ) 

Koeficient 
zakasnitve (ψ) 

qpad (l/s) 

1 0,0644 0,9 1 17,7 
2 0,0300 0,9 1 8,3 
3 0,0241 0,9 1 6,6 
4 0,0107 0,9 1 2,9 
5 0,1670 0,9 1 46,0 
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IZRAČUN PONIKANJA 
 
V splošnem se mora meteorna voda iz sedanjih in bodočih objektov znotraj obrtne cone Ločica 
lokalno ponikati skladno z možnostmi in podatki iz geomehanskega poročila. Varnostni prelivi iz 
posameznih ponikovalnic so lahko speljani v meteorno kanalizacijo. Glede na geološko poročilo se 
predvideva ponikanje 25% meteorne vode z ustrezno umeščenimi ponikovalnicami za deževnico z 
bodočih pozidanih zemljišč na območju obrtne cone. 
 
Ponikovalna rigola je dimenzionirana glede na zahtevo 92. člena Zakona o vodah (ZV-1), ki 
predpisuje, da se predvidi odvajanje padavinskih voda z večjih ureditvenih območij na način, da bo 
v čim večji možni meri  zmanjšan hipni odtok padavinskih voda z urbanih površin. 
 
Ob predpostavki, da voda ne ponika, se pri računski intenziteti in volumnu ponikovalnice, v 
ponikovalnici lahko akumulira min. 46 m3 hipnega odtoka. 
Ponikovalnica je predvidena iz štirih jaškov iz betonskih cevi Ø150 cm, in uporabne globine najmanj 
toliko, da se s spodnjo perforirano cevjo doseže kamninsko osnovo iz dolomita in da je globina 
zadostna, da ne bo iztoka vode v glinasto pobočje. Predvidena ponikovalnica bo tlorisnih dimenzij 10 
x 5 m. Zadnji jašek ima v primeru ekstremnih padavinskih dogodkov predviden varnostni preliv v 
obstoječo meteorno kanalizacijo obrtne cone z iztokom v površinski odvodnik. 
Pred ponikanjem mora biti voda dobro prečiščena, drugače se bo ponikovalnica hitro zablatila. Zato 
je pred ponikanjem predviden dodaten umirjevalni prekat, ki ga bo mogoče redno vzdrževati in 
čistiti. 
 
Ob upoštevanju izračunane vrednosti, da znaša skupna količina meteornih vod 81,5 l/s lahko 
izračunamo naslednje: 
 
81,5 l/s → 4890 l/min → 48900 l/10min → 48,9 m3/10min 
 
Če upoštevamo še koeficient prepustnosti kf = 0,00004 l/s*ha, določen v »Dopolnitvi geološkega 
poročila za poslovno cono Ločica z oceno možnosti ponikanja«, ki ga je izdelalo podjetje Geologija 
d.o.o. Idrija, decembra 2019, izračunamo naslednje: 
0,00004 l/s*ha → 0,4 l/s*m2 → 24 l/min*m2 → 12000 l/10min*50m2 
 
Iz dobljenih vrednosti lahko izračunamo, da je faktor ponikanja za našo predvideno rigolo zagotovo 
večji od: 12000/48900=0,25. 
 
Če med gradnjo ponikovalnih naprav naletimo na okoliščine, ki nasprotujejo navedenim osnovam 
ponikanja se te naprave ne smejo graditi, temveč jih moramo ustrezno premestiti ali najti ustrezno 
drugo rešitev. Pred izvedbo ponikalnic je potrebno narediti nalivalni preizkus in izmeriti dejansko 
sposobnost ponikanja na predvideni lokaciji. Gradnja naj se izvede pod nadzorom geologa oz. 
hidrogeologa. Po potrebi bo potrebno velikost ponikalnega polja preračunati v skladu z dejanskimi 
podatki. 
Načrtovane rešitve za ureditev meteorne kanalizacije so skladne s projektno dokumentacijo za 
pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD), za objekt »Odvodnjavanje meteornih voda za 
območje proizvodnje dejavnosti Ločica«, št. projekta 202003/072, ki jo je izdelalo projektivno 
podjetje Vodar, okoljske rešitve in inženiring d.o.o., Pečovnik 24, 3000 Celje. 



 

30 
 

 
V kolikor se v fazi izdelave projektne dokumentacije za izvedbo gradnje, ob upoštevanju robnih 
pogojev (Geološko in hidrogeološko mnenje k projektu št. 1603-169/2007-03, Dopolnitvi geološkega 
poročila za poslovno cono Ločica z oceno možnosti ponikanja št. 1603-169/2007-02, nalivalnega 
poskusa, itd.), računsko dokaže, da bi se lahko ponikanje uredilo tudi drugače, se dopušča možnost 
drugih tehničnih rešitev. 
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2. OPIS SKLADNOSTI GRADNJE S PROSTORSKIMI AKTI IN PREDPISI O UREJANJU PROSTORA 
 
Prostorski akt: 
Odlok o občinskem prostorskem načrtu občine Velike Lašče (Uradno glasilo Občine Velike Lašče št. 
7/13, 5/15- obvezna razlaga, 2/16- obvezna razlaga, 5/16, 6/16-obvezna razlaga, 1/18- ugotovitveni 
sklep, 5/18- obvezna razlaga) in Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje VP 
25/1 Ločica- območje proizvodne dejavnosti (Uradno glasilo Občine Velike Lašče št. 1109,3/09 -
popravek, 3/16, 3/17, 1/18- ugotovitveni sklep, 2/18, Ur. l. RS st. 3/2019, 110/2021) 
 
Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Velike Lašče 
št. 
člena 

zahteve izpolnjevanje 

41 vrste dopustnih 
gradenj 

(2) Gradnje novih stavb so dovoljene le na komunalno opremljenih 
stavbnih zemljiščih, ki imajo zagotovljeno vsaj minimalno 
komunalno oskrbo. 
Zemljišče za gradnjo ima izvedeno oskrbo s pitno vodo in urejen 
dostop do javne poti. Odvajanje odpadnih voda bo do izgradnje 
javnega kanalizacijskega sistema zagotovljeno z malo komunalno 
čistilno napravo (MKČN). Na območju zbirnega centra poteka trasa 
javnega meteornega kanala, ki se prestavi in kamor se bo zbirni 
center priključeval.  
(5) Gradbeni odpadki se odvažajo na deponijo, urejeno za tovrstne 
odpadke, oziroma se ustrezno predelajo. V projektni dokumentaciji 
za predvideno gradnjo ali za urejanje je treba opredeliti 
maksimalen obseg materiala, način odvoza in deponiranja ter 
ukrepe varovanja in način sanacije deponiranega materiala. 
Načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki, kjer bo podrobneje 
predviden način ravnanja z odpadki nastalimi tekom izgradnje 
zbirnega centra, bo obdelan v projektni dokumentaciji za izvedbo. 

43 odmiki objektov 
od sosednjih 
zemljišč in 
objektov 

(1) Gradnja novih zahtevnih in manj zahtevnih stavb, nad in pod 
terenom, mora biti od meje sosednjih parcel oddaljena najmanj 4 
m, nezahtevni in enostavni objekti pa najmanj 1,5 m, če ni z 
regulacijskimi linijami ali z gradbeno linijo obstoječih objektov 
določeno drugače. 
(2) Gradnja novih gradbeno inženirskih objektov mora biti od meje 
sosednjih parcel oddaljena najmanj 0,5 m, ob soglasju mejaša pa 
izjemoma tudi manj. 
Manj zahtevni objekti so od meje sosednjih zemljišč odmaknjeni: 
-objekt 1 minimalno 0,6 m 
-objekt 2, 3, 4 minimalno 1,0 m,  
Nezahtevni objekt 5 (AB oporni zid) je postavljen v živi rob gradbene 
parcele in odmaknjen 0 m od meje sosednjih zemljišč.   
Zasnova objektov je skladna z zazidalno situacijo in regulacijskimi 
linijami spremembe OPPN, ki je kot strokovno osnovo v celoti 
upošteval projekt Zbirni center Velike Lašče, HIS d.o.o., št. projekta 
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10/19, november 2019, in ki je bil javno razgrnjen in sprejet na 
občinski seji dne 1. 7. 2021 (3. čl. veljavnega Odloka). 

45 dopustna izraba 
prostora 

(1) Faktor zazidanosti (FZ) in faktor izrabe (FI) za namensko rabo 
prostora IG –gospodarske cone znašata FZ=0,65 in FI=/. Faktor 
odprtih bivalnih površin (FBP) znaša 15%. 
(2) V podrobnih načrtih se vrednosti faktorja izrabe zemljišča, 
faktorja zazidanosti zemljišča in faktorja gradbene prostornine 
izjemoma lahko prekoračijo za največ 10 % navedenih vrednosti, če 
prekoračitev pomeni izboljšanje kakovosti prostora. Faktor odprtih 
bivalnih površin se lahko zmanjša za največ 5%. 
Velikost gradbene parcele (GP): 3.327 m2 
Faktor zazidanosti Fz: 1290,1/ 3.327 = 0,39, kar je manj od dopustnih 
FZ=0,4. 
Faktor izrabe FI:  1290,1/ 3.327 = 0,39; kar je manj od dopustne FI=0,8.  
Faktor odprtih bivalnih površin FBP: 383/ 3.327=0,115, kar je več kot 
min. zahtevanih 10% vrednosti. 
Faktor zelenih površin (FZP): ni predpisan, ter znaša 2,8% GP.   
(glej 16.čl. OPPN) 

46 velikost in oblika 
zemljišča 

(1) Velikost zemljišča namenjenega za gradnjo mora biti prilagojena 
namembnosti in velikosti objekta. 
Velikost zemljišča gradbene parcele je prilagojena funkcionalni 
zasnovi zbirnega centra. 
(5) Do vsakega zemljišča namenjenega gradnji mora biti 
zagotovljen dostop z javne ceste bodisi neposredno ali preko 
sosednjih zemljišč.  
Dostop do gradbene parcele in predvidenih objektov bo urejen po 
interni dovozni cesti cone JP955451,  ki je v upravljanju Občine 
Velike Lašče. 
(12) Če velikost zemljišča namenjenega za gradnjo ne zagotavlja 
normalnega funkcioniranja objekta, predviden poseg v prostor ni 
dovoljen. 
Velikost zemljišča gradbene parcele je ustrezna. 

50 splošni prostorski 
izvedbeni pogoji 
za gradnjo, 
dimenzioniranje 
in urejanje 
parkirnih mest in 
garaž 

Preglednica 5: Parkirni normativi 
Skladno s parkirnim normativom je projektno potrebno zagotoviti: 
- najmanj 3 PM za stavbe za druge storitvene dejavnosti (objekt 4 
CPU) 
- najmanj 3 PM za rezervoarje, silose in skladiščne stavbe (brez 
strank, objekti 1, 2 in 3) 
Skupaj je s projektom predvidenih 6 parkirnih mest, od tega je 
eden namenjen za invalida (znotraj ograje zbirnega centra, 
neposredno ob objektu CPU), preostalih 5 PM je dostopnih iz javne 
ceste (za obiskovalce, brez morebitnih zapornic).  
Parkirna mesta zadostujejo minimalnim zahtevam.  
1PM je namenjeno zaposlenemu v zbirnem centru, ostala PM so 
na voljo obiskovalcem. 
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Gradnja je skladna z vsemi Usmeritvami za prometno urejanje 
znotraj območja. 

 

 
 
Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje VP 25/1 Ločica – območje za 
proizvodne dejavnosti in Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka -5 z dne 1. 7. 2021 
št. člena zahteve izpolnjevanje 

1b 
in 
2 

Predmet sprememb in 
dopolnitev OPPN - 5 

(1) S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve 
Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za 
novo proizvodno cone v Občini Velike Lašče za območje 
urejanja z oznako VP25/1 Ločica - območje za proizvodne 
dejavnosti (Uradno glasilo občine Velike Lašče, št. 1/09, 3/09 
- popravek, 3/16-SD1, 3/17 -SD2, 1/18 - ugotovitveni sklep, 
2/18 - SD3, Uradni list RS 3/19-SD4), v nadaljevanju 
spremembe in dopolnitve OPPN 5- skrajšano SO OPPN 5, ki 
jih je izdelal Urbis d.o.o. Maribor, pod številko projekta 
2018/0PPN-062. ID 1199. 
(2) Spremembe in dopolnitve OPPN se nanašajo na 
spremembo prometne ureditve v povezavi z novim načinom 
priključevanja na državno cesto, s tem povezana 
odstopanja od načrtovane komunalne in energetske 
infrastrukture, potrebne vodnogospodarske ureditve in 
etapnost gradnje.  
S projektom je upoštevan nov način priključevanja na 
državno cesto in vsa s tem povezana odstopanja od 
načrtovane infrastrukture.  

3 Strokovne osnove Strokovne osnove za izdelavo OPPN so: 
 - Navezava  poslovno proizvodne cone VP 25/1 Ločica na 
cesto G2-106; Univerza v  Ljubljani, Fakulteta za  
gradbeništvo in geodezijo, Prometno tehniški inštitut, 
Ljubljana 2007; 
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 - Geološka  sestava  na severozahodnem delu območja 
poslovne cone Ločica s  smernicami za posege v prostor; 
izdelal Geologija d.o.o., Idrija, december 2007; 
 - Izgradnja  javnega vodovodnega omrežja za poslovno – 
proizvodni  kompleks na  Turjaku (ureditveno območje VP 
25/1 – Ločica); JP Vodovod –  Kanalizacija d.o.o.;  Ljubljana, 
št.  projekta 244 V, januar 2008;- Dopolnitev geološkega 
poročila za poslovno cone Ločica z oceno možnosti 
ponikanja, Geologija d.o.o. Idrija, št. projekta 1603-
169/2007-02, december 2019 
- Odvodnjavanje meteornih voda za območje proizvodnje 
dejavnosti Ločica, Vodar d.o.o., Okoljske rešitve in 
inženiring, Pečovnik 24, 3000 Celje, št. načrta 202003/072, 
april 2020; 
- Hidrološko hidravlična presoja za potrebe umeščanja 
Obrtne cone Ločica, Vodar d.o.o., Okoljske rešitve in 
inženiring, Pečovnik 24, 3000 Celje, št. načrta 202003/072-
HH, april 2020 
- Zbirni center Velike Lašče, HIS d.o.o., st. projekta 10/19, 
november 2019; 
Projektna rešitev za gradnjo zbirnega centra št. 10/19, julij 
2021, je skladna z vsemi določili SO OPPN 5, saj je slednja v 
celoti upoštevana kot strokovna osnova pozidave OPPN. 

10 Namembnost 

 

(2) V  vseh funkcionalnih enotah, razen na območju 
funkcionalne enote F7, so  dovoljene poslovne in skladiščne 
dejavnosti. 
(3) Poleg tega dejavnosti iz 2. odstavka tega člena so v 
posameznih funkcionalnih enotah dovoljene še naslednje 
dejavnosti: 
- F1 in F2  – trgovske, gostinske, druge storitvene dejavnosti 
in zdravstvena dejavnost; 
- F3, F4 in F5 –  proizvodne in predelovalne dejavnosti ter 
klavno predelovalna dejavnost, trgovska dejavnost, 
dejavnosti vezane na promet in transport (vzdrževanje 
cestišč, javnih površin, parkiranje tovornih vozil, 
vzdrževanje in popravila vozil, strojev in naprav), zbirni 
center za ravnanje z odpadki. 
Zemljišče gradbene parcele spada v območje IG - 
gospodarske cone, funkcionalna enota F5, ki je namenjeno 
gradnji zbirnega centra. 

12 regulacijske omejitve 
 
 
 
 

(1) Posegi v prostor morajo upoštevati naslednje 
regulacijske omejitve: 
- Regulacijska  linija (RL) omejuje površine v  javni rabi, ki 
so dostopne vsakomur pod  enakimi pogoji, od površin v 
nejavni rabi; 
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-  Gradbena  meja (GM) je linija, ki je objekti  ne smejo  
presegati, lahko pa se jo dotikajo ali pa so  odmaknjeni od  
nje v  notranjost. Gradbena meja se lahko preseže do 1,5 m 
z nadstreški in za zaščite vhodov, pri postavitvi med 
sosedskih ograj in ureditvi dostopov, klančin ter dvigal za 
invalide. 
 -  Gradbena  linija (GL) je linija, ki sejo morajo dotikati 
fasade novogradenj, ki se gradijo na zemljiščih ob tej liniji. 
Dovoljeni so le manjši zamiki delov fasade. 
 - Funkcionalna  enota  (F) je  površina,  ki se  ureja z 
enotnimi merili in  pogoji, vsebuje  eno ali več gradbenih 
parcel. 
-  V funkcionalni enoti F5 je kartografsko prikazano 
območje pozidave(črtkana črta), kamor se lahko umestijo 
objekti. Prikazani so načelni tlorisi stavb, možna je 
drugačna lega stavb, drugačnega tlorisa, oblike in velikosti, 
vendar vse v območju pozidave, kar se natančno opredeli v 
projektni dokumentaciji. Črte območja pozidave ni 
dovoljeno presegati, objekti se je lahko dotikajo z zunanjo 
linijo fasade ali pa so od nje odmaknjeni v notranjost. 
Objekti lahko presegajo območje pozidave le s 
funkcionalnimi elementi, ki ne vplivajo bistveno na 
oblikovni vtis gradbene mase. To so nadstreški, balkoni, 
loggie, zunanje stopnice, komunikacijska jedra, vhodi, 
vetrolovi in podobno.  
Glede na zasnovo pozidave in stavb se zarisana parcelacija 
spremeni in prilagodi zasnovi, opredeljeni v projektni 
dokumentaciji.  
Predvidena pozidava je skladna z grafično podlogo 
pripravljalca SO OPPN 5 Urbis d.o.o. Maribor (št. projekta 
2018/0PPN-062. ID 1199): 
-Vsi manj zahtevni objekti ostajajo znotraj gradbenih linij 
ter skupaj s pomožnimi objekti ne presegajo  maksimalne 
dovoljene črte območja pozidave. Objekti se je dotikajo z 
zunanjo linijo fasade oz. strehe ali pa so od nje 
odmaknjeni v notranjost.  
-Vsi enostavni oz. nezahtevni objekti (oporni zid z jekleno 
ograjo) so postavljeni s svojim zunanjim robom v skrajni 
rob parcelne meje, ki na zahodu od severa proti jugu 
obenem predstavlja tudi rob območja OPPN. 

13 Pogoji za  gradnjo 
enostavnih objektov 
 
 
 

(1) V  skladu s predpisi, ki urejajo področje graditve 
objektov, je dovoljena postavitev naslednjih nezahtevnih in 
enostavnih objektov:  
-   majhna stavba, 
-   majhna stavba kot dopolnitev obstoječe pozidave 
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-   pomožni objekti v javni rabi, 
-   ograje, 
-   podporni zidovi, 
-   mala komunalna čistilna naprava, 
-   nepretočna greznica, 
-   rezervoar, 
-   priključek na objekte gospodarske javne infrastrukture 
in daljinskega ogrevanja, 
-   samostojna parkirišča, 
-   objekt za oglaševanje, 
-   pomožni komunalni objekt. 
(2) Postavitev enostavnih objektov ne sme ovirati rabe 
prostora, objektov in sosednjih parcel, izgradnje, rabe in 
vzdrževanja javne infrastrukture. Prav tako ne sme ovirati 
prometa, zmanjševati preglednosti in varnosti za vse 
uporabnike. 
(3) Ograje je dovoljeno postaviti na ali ob parcelni meji. V 
primerih večjih gradbenih enot v funkcionalni enoti je 
možno ograditi samo zemljišče določeno z gradbenimi 
mejami in gradbenimi linijami. V primeru združenih več 
gradbenih enot v enovit objekt je možno ograditi tudi 
funkcionalno zemljišče. 
Predvideni oporni zid z jekleno ograjo, ki bo postavljen s 
svojim zunanjim robom v skrajni rob zahodne in južne 
parcelne meje in obenem predstavlja tudi rob območja 
OPPN, je skladen s pogoji za  gradnjo enostavnih objektov 
ter z SO OPPN 5. 

14 Pogoji za  oblikovanje 
objektov 
 
 
 
 
 

(1) Objekti  se lahko  gradijo samo klasično, s  
prefabriciranimi elementi,  betonskimi ali jeklenimi 
konstrukcijami. Stavbni niz znotraj  posameznih 
funkcionalnih  enot je dopustno graditi strnjeno ali z  
medsebojnimi odmiki, ki morajo znašati minimalno 3 m. 
Objekti bodo grajeni klasično: 
-temeljeni bodo na točkovnih ali pasovnih temeljih oz. na 
AB temeljni plošči. 
-nosilna konstrukcija objektov 1, 2 in 3 je zasnovana kot 
nadstrešnica s stebri, brez sten, objekt 4 pa je predviden 
kot zaprta stavba.  
-stene in ostrešje objektov je iz jeklene nosilne 
konstrukcije, sestavljene iz jeklenih profilov, ki nosijo 
strešne in fasadne toplotno izolacijske panele.  
(2)  Glavni  vhodi v objekte morajo biti  obrnjeni proti  
notranji cestni mreži. 
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(3)   Strehe  so lahko ravne ali eno ali dvokapne z naklonom 
do 12 stopinj. V kolikor so strehe z  naklonom, mora potekati 
smer slemena objektov: 
 -           v funkcionalnih enotah F1 in F2 obvezno vzporedna 
z cesto C2 ali C3, 
  -           za  ostale  objekte  v  drugih  funkcionalnih  enotah  
je  smer  poljubna  oziroma  se  mora prilagati že  zgrajenim 
objektom. 
 (4)    Barva  kritine  je lahko  samo v odtenkih sive  barve. 
Strešine se zaključujejo za  fasadnimi venci, brez  
napuščev. Možna je izvedba nadstreškov nad vhodi in 
dovozi.  Nadstreški morajo biti izvedeni z lahkimi 
konstrukcijami in nakloni enakimi ali manjšimi kot  pri 
strehah. 
Strehe objektov so enokapne, s 7° naklonom (objekta 2 in 
3) oz. z 8° naklonom (objekt 4) za odvodnjavanje meteorne 
vode. Le streha objekta 1 je zasnovana dvokapna, z žloto v 
sredini strehe. Strehe so krite s toplotno izolacijskimi 
strešnimi paneli sive  barve. 
(5)    Barve  fasad  morajo  biti umirjene in oblikovane tako,  
da čim manj izstopajo iz  krajinske slike širšega območja. 
Na  fasadah obrnjenih proti  notranji cestni mreži so  možni 
barvni poudarki, ki lahko zasedejo največ 30% fasadne 
površine orientirane proti cestni strani.  Fasade objektov na 
JZ strani proizvodne cone (prot  državni cesti) morajo biti 
oblikovane  enotno. Fasade objektov, ki so daljše od 50 m, 
višje kot 7 m  ali imajo površino  večjo od 230 m2  morajo 
biti  arhitekturno  ali vizuelno  členjene. Sestavni del 
projekta za  pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD) mora 
biti tudi barvna študija fasad. 
Objekti so zasnovani kot nadstrešnice in nimajo fasad 
razen objekta 4, kjer je fasada enostavno oblikovana, z 
vertikalno delitvijo toplotno izolacijskih fasadnih panelov 
sive  barve. 
(7)    Objekti  znotraj  funkcionalnih enot morajo biti  
oblikovani enotno in med seboj skladno. Objekti, ki se 
gradijo fazno,  morajo biti oblikovno skladni s prejšnjimi  
fazami objekta in z objekti znotraj funkcionalne enote v 
kateri se  gradijo. 
(8) Enostavni objekti morajo biti oblikovani skladno z 
ostalimi objekti v funkcionalni enoti. 
(9)  Na območju  tega OPPN je dovoljeno postavljati ograje 
skladno z 4. odstavkom 13. člena tega odloka. Ograje morajo 
biti transparentne, visoke  največ je 2 m ter žičnega ali 
rešetkastega polnila. Ograje ne smejo ovirati izvedbe  
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prometnic s  predpisanim svetlim  profilom, njihova  oblika, 
materiali in višina pa mora biti  usklajena s  prometno 
varnostnimi predpisi. Ograje morajo biti sive in enotno 
oblikovane v vsej proizvodni coni. 
Predvidena je postavitev jeklene panelne ograje z 
rešetkastim polnilom, postavljene na AB podporni zid, 
skupne višine 2,0 m, nad koto urejenega terena zbirnega 
centra.  
(10) Dopustna  je postavitev  označevalnih - reklamnih 
napisov. Napisi smejo biti osvetljeni,  vendar ne utripajoče 
oz.  kakorkoli spreminjajoče. Dopusten je le spreminjajoč 
prikaz ure ali zunanje temperature. 
Predvidena gradnja je skladna z vsemi pogoji za  
oblikovanje objektov. 

15 Pogoji za  oblikovanje 
zunanjih površin 
 
 
 
 
 

(1)      Pri izvajanju vkopov, nasipov in ostalih zemeljskih del 
se mora upoštevati reliefne značilnosti in geomehanske 
lastnosti hribine. 
(4)     Nasipne brežine se lahko nadomesti s podpornim 
zidom. Ti morajo biti strukturirani ali obloženi z  lokalnim 
kamenjem – dolomitom. 
(5)    Za  določitev potrebnih varovalnih ukrepov pri izvedbi 
izkopov in ostalih zemeljskih del je  potrebna obvezna 
prisotnost geologa –  geomehanika v  času pripravljalnih 
del in v času gradnje, ki določi potrebne ukrepe  na samem 
terenu. 
(6)    Vse zunanje površine funkcionalnih enot, razen 
prometnih in manipulacijskih, se zatravi. 
(11)    Rastlinske  vrste  s koreninami ne smejo segati v  
varovano območje komunalnih vodov,  krošnje dreves ne 
smejo ovirati prometa. 
(12)     Vse zelene površine je  potrebno načrtovati tako, da 
jih je možno  vzdrževati (košnja, zalivanje). Zelene površine 
in rastlinje  morajo redno  vzdrževati lastniki parcel. 
Predvidena je postavitev strukturiranih opornih zidov 
skladno s pogoji za  oblikovanje zunanjih površin. 

16 Lokacijski pogoji za 
projektiranje in  gradnjo 
 
 
 
 

(1)   Predvideni so štirje višinski gabariti in sicer: 
-  pP – pritličje proizvodne višine (višina zaključnega venca 
8 m), 
-  P – pritličje, 
-  P+1 – pritličje in nadstropje, 
-  P+1+M – pritličje, nadstropje in mansarda. 
(2) Dopustna etažnost objektov je glede na funkcionalne 
enote (F) naslednja: 
-   F 1, F 2: P+1+M  (objekt na J robu območja F2: P+1); 
-  F 3, F4, F5: Pp (proizvodna višina) oz. P +1 
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-  F 12: P 
 (4) Najvišja dopustna višina objektov je 12 metrov. Objekti 
imajo lahko eno etažo pod nivojem terena oz. najglobje do 
2 metra nad nivojem talne  vode. Strehe objektov  morajo 
biti  oblikovane skladno s 3.odstavkom 14. člena tega 
odloka. 
(5)    Kapacitete območja: 
 -    dopustna izraba gradbene parcele FI: do 0,8; 
 -    dopustna zazidanost gradbene parcele: do 0,4. 
Predmetna gradnja je skladna z vsemi urbanističnimi 
usmeritvami: 
1.Velikost gradbene parcele (GP) je 3327 m2. 
2.Najvišja višina stavbe (H) znaša 7,9 m (sleme) 
(predpisano H max. 12,0m) 
3.Objekt ima 1 etažo: vsi objekti so pritlični (predpisano 
max. 2 etaže oz. P+1) 
4. Urbanistični kazalci: 
FI -faktor izrabe zemljišča: 1290,1 m2 / 3327 m2=0,39 
(predpisano max. 0,8) 
FP -faktor prostornosti na gradbeno parcelo:  9298,1 m3 / 
3327 m2= 2,79 (ni predpisano)  
FZ -faktor zazidanosti GP: 1290,1 m2 / 3327 m2 =0,39 
(predpisano max. 0,4) 
5. Višinska kota pritličja 527.1 m = ± 0,00 m je višinska 
kota urejenega terena.  
 
TABELA POVRŠIN       
       
a) površina vseh objektov na stiku z zemljiščem 1290,1 m2 

b) tlakovane odprte bivalne površine 383,0 m2 

c) tlakovane prometne in funkcionalne površine 1561,9 m2 

d) zelene površine 92,0 m2 

velikost gradbene parcele (a+b+c+d) 3327,0 m2 

      
zazidana površina 1290,1 m2 

bruto površina objekta 1290,1 m2 

bruto prostornina objekta 9298,1 m3 

faktor zazidanosti (FZ) 0,39   
faktor prostornosti (FP) 2,79   
faktor izrabe (FI) 0,39   
faktor odprtih bivalnih površin (FOBP) 11,5%   
faktor zelenih površin (FZP) 2,8%   

 

17 Odmiki 
 
 
 
 

(1) Vsi objekti oziroma njihove skrajne točke  morajo biti od 
meje  območja urejanja tega OPPN  oddaljeni najmanj 4,0 
m. Dopustna so lokalna odstopanja, vendar  ne več kot v 
dolžini  dveh metrov in ne za več kot 1 meter prekoračitve. 
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Odmiki so skladni z vsemi določili SO OPPN 5, saj je slednji 
v celoti upošteval predočeno projektno rešitev kot 
strokovno osnovo pozidave. 

18 Neoviran dostop 
 
 
 
 

Do vseh objektov v javni rabi mora biti zagotovljen neoviran 
dostop in vstop (brez grajenih in  komunikacijskih ovir) za 
funkcionalno ovirane osebe.  Tem mora biti omogočen 
samostojen in varen dostop do prostorov, ki so namenjeni 
javni rabi in uporaba teh prostorov. 
Do vseh objektov je zagotovljen neoviran dostop in vstop 
brez grajenih ovir. Gradnja je skladna z vsemi usmeritvami 
za neoviran dostop.  

IV.   Zasnova projektnih rešitev gospodarske javne infrastrukture in  obveznost priključevanja 
objektov nanjo  

19 Splošne določbe (1) Primarno in  sekundarno komunalno in energetsko 
omrežje, objekti in naprave morajo potekati po javnih 
površinah oziroma površinah v javni rabi tako, da je 
omogočena njihova  neovirana gradnja in  vzdrževanje. 
(2) Objekti znotraj ureditvenega območja OPPN se 
priključujejo na prometno, komunalno in energetsko 
omrežje in naprave pod pogoji in s soglasjem upravljavca 
prizadete javne gospodarske infrastrukture. 
(3) Dopustne so spremembe prometne ureditve, tras 
posameznih vodov in lokacij naprav ter mest priključevanja 
zaradi ustreznejših rešitev ter ustreznejše oskrbe in 
racionalnejše etapne izvedbe. S spremembami mora 
soglašati upravljavec prizadete javne gospodarske 
infrastrukture.«  
(4)    Ureditev  komunalne in energetske  infrastrukture je  
razvidna iz  grafične priloge "Zbirna karta komunalnih 
vodov"(list 9). 
Zasnova projektnih rešitev gospodarske javne 
infrastrukture in  obveznost priključevanja objektov nanjo 
je skladna z vsemi usmeritvami in  splošnimi določbami. 

20 Prometno omrežje 
 
 
 
 
 
 

(1)   Za  navezavo  območja proizvodnih dejavnosti VP 25/1  
Ločica na glavno cesto G2-106 je potrebno do  začetka 
obratovanja proizvodne cone izvesti  rekonstrukcija 
križišča na glavni  cesti G2-106 v  enotno ne-semaforizirano 
križišče glavne ceste G2-106 z lokalno  priključno cesto za 
proizvodno cono in lokalno cesto Mali Osolnik ter s 
posebnimi levimi  pasovi in otoki za umirjanje na prednostni 
glavni cesti. Pri načrtovanju navezave območja na državno 
cesto je potrebno upoštevati novelirane rešitve v skladu s 
projektnimi pogoji, potrjenimi rešitvami ter s soglasjem 
DRSI. 
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(4) Vse prometne površine na območju proizvodne cone 
morajo biti utrjene za vožnjo  motornih vozil do 9 ton osnega 
pritiska. 
 (5)  Površine vozišč so lahko utrjene z betonskim, kamnitim 
oziroma asfalt betonskim obrabnim slojem. 
(6) Dostopi z javne  ceste se  morajo urediti za vsako parcelo 
posebej  ali za  več parcel  skupaj. Urejeni morajo biti tako, 
da omogočajo tekoče in  varno odvijanje prometa na javnih 
cestah. 
(7)  V primeru, da je iz javne ceste dovoz urejen na  parcelo 
ali parcele mimo  vratarja ali zapornice, mora biti na  
parceli izven javne ceste pred zapornico urejena površina 
za  ustavljanje vozil.  Vozila v  nobenem  primeru ne smejo 
stati  ali parkirati na javni cesti, niti  kako drugače ovirati 
prometa na njej. 
 (10) Parkirne  površine se mora  zagotoviti v  sklopu 
pripadajočega funkcionalnega zemljišča. Število potrebnih 
parkirnih mest se določi  glede na vrsto in obseg dejavnosti. 
Parkirne  vzorce prikazane v  kartografskem delu je možno 
spreminjati in  dopolnjevati glede na potrebe, ki bodo 
izhajale iz  podrobnega programa investitorja. Neutrjene 
parkirne površine niso dovoljene. Vsaj 10 % parkirnih mest 
mora biti dostopnih z javne ceste (za  obiskovalce, brez 
morebitnih zapornic). 
Dostop do gradbene parcele in predvidenih objektov bo 
urejen iz zahoda, po interni dovozni cesti cone JP955451,  
ki je v upravljanju Občine Velike Lašče, nato pa poteka 
preko parc. št. 1926/12, k.o. Turjak, ki je v lasti 
investitorja, preko novega cestnega priključka na parceli 
gradnje 1926/11, k.o. Turjak.  
Novi predvideni uvoz je pregleden in dovolj širok, da 
zagotavlja nemoten dostop tudi za intervencijska vozila 
(širina dovozne poti=6,0 m, zunanji polmer zavoja 
=12,0m, kar je več kot so minimalne zahteve Smernice 
SZPV 206 Elementi dovoznih poti za gasilska vozila: 
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Dovoz na  parcelo je urejen, na  gradbeni parceli, izven 
javne ceste, in sicer je pred zapornico urejena površina za  
ustavljanje vozil. Poleg tega je javna cesta v delu dovoza 
slepa cesta. 
S projektom se predvidi skupaj 6 parkirnih mest. 5 PM je 
dostopnih iz javne ceste (za obiskovalce, brez morebitnih 
zapornic), 1 PM je namenjeno invalidu in je dostopno v 
neposredni bližini objekta CPU. Parkirna mesta 
zadostujejo minimalnim zahtevam. 1PM je namenjeno 
zaposlenemu v zbirnem centru, ostala PM so na voljo 
obiskovalcem. 
Gradnja je skladna z vsemi Usmeritvami za prometno 
urejanje znotraj območja. 

21 Elektro  omrežje (1)Vse nove objekte v  ureditvenem območju tega OPPN se 
mora priključiti na  elektroenergetsko omrežje. 
(2) Vsi objekti se priključijo na zgrajeno TP Ločica OC 
Turjak. Za oskrbo posameznih objektov je potrebno zgraditi 
cevno PVC kanalizacijo za potrebe elektro vodov v skladu z 
izdelano projektno dokumentacijo. V predvidenih cestnih 
povezavah se zagotovi prostor za izgradnjo cevne PVC 
kanalizacije. 
Zbirni center Velike Lašče bo priključen na že zgrajeno 
nizkonapetostno električno omrežje, preko priključka iz 
obstoječe transformatorske postaje (TP Ločica OC Turjak), 
ki poteka po obstoječi trasi elektro kanalizacije, do jaška 
KJ5. Od jaška KJ 5, do nove prostostoječe omarice na 
parceli gradnje, se predvidi cevi PVC 2x11omm. 

22 Odvajanje  komunalnih in 
padavinskih voda 

(1) Za vse objekte v ureditvenem območju tega OPPN 
je potrebno zagotoviti odvod in čiščenje vseh vrst odpadnih 
vod. Vsa kanalizacija in pripadajoči objekti morajo biti 
grajeni vodotesno. 

(2) Odvod in čiščenje komunalnih vod se vrši na 
območju posameznega poslovnega objekta oz. obrtno 
industrijskega kompleksa z izgradnjo male komunalne 
čistilne naprave (MKČN). Velikost in kapaciteta naprave se 
opredeli v projektni dokumentaciji na podlagi znane 
dejavnosti, števila zaposlenih in količin odpadnih vod. 
Očiščene komunalne vode iz MKČN se spelje v lokalne 
ponikovalnice ob objektih. lztočna voda mora biti očiščena 
v skladu z veljavno zakonodajo za izpuste iz MKČN v 
ponikanje ali vodotoke. Nastali mulj iz MKČN se odvaža na 
večjo čistilno napravo ali ustrezno deponijo. 

(3) lzvede se celovito odvajanje padavinskih voda. 
Meteorna kanalizacija se predvidi v cestnem telesu in po 
robovih parcel. Vse padavinske vode iz streh se speljejo v 
lokalne ponikovalnice ob objektih. Ponikalnice morajo v 
skladu z geološkim poročilom imeti urejene prelive, ki se 
speljejo v meteorno kanalizacijo. 
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(4) Padavinske vode iz utrjenih površin in cest se 
vodijo v meteorno kanalizacijo. Izpust meteorne 
kanalizacije je v odprti meteorni odvodnik. Za celotno 
območje so predvideni trije izpusti (izpust 1 ,2 in 3). Pred 
izpusti se izvede lovilec olj. Na mestu izpusta se izvede 
izpustna glava. 
Za odvod komunalnih odpadnih vod iz zbirnega centra je 
predvidena izvedba male komunalne čistilne naprave 
(MKČN) z visoko učinkovitostjo čiščenja (vsaj med 85 - 90 
%).  
Meteorne vode kompleksa se bodo preko meteorne 
kanalizacije odvajale v ponikovalnico locirano na 
lastnem zemljišču (v skrajnem severnem vogalu): 
- čiste meteorne vode iz streh in tlakovanih nevoznih 
površin se preko peskolovov odvede direktno v 
ponikovalno rigolo na SZ robu investitorjevega zemljišča 
- cestne, parkirne in druge vozne površine se odvede v 
ponikalnico preko lovilca olj  
Gradnja je skladna z vsemi zahtevami OPPN za odvajanje  
komunalnih in padavinskih voda. 

23 Oskrba z vodo (3)    Za  napajanje območja proizvodnih  dejavnosti VP-25/1 
Ločica s pitno vodo je potrebno zgraditi sekundarni 
vodovod, NL DN 150 ter NL DN 100. 
(5)    Vse nove objekte v  ureditvenem območju tega OPPN 
se mora priključiti na vodovodno omrežje. 
 (6)    Nove vodovode se mora  opremiti s  sektorskimi 
zasuni,  zračniki, blatniki ter z nadtalnimi ali talnimi  
hidranti, ki  naj bodo  postavljeni v  skladu s  Pravilnikom o 
tehničnih normativih za  hidrantno omrežje za  gašenje 
požarov  (Ur.l. SFRJ 30/91).  Kjer je potrebno, naj bodo  
vgrajeni hidranti tipa  »hidrant –  blatnik«, ki  omogočajo 
prost iztok vode iz omrežja brez vmesnih  zapiralnih 
elementov. 
(7)     Na celotni  trasi vodovoda je  potrebno ustanoviti  
služnost za  gradnjo in  vzdrževanje v širini pasu 2x1 meter 
od osi vodovoda. 
Zbirni center Velike Lašče bo priključen na javno 
vodovodno omrežje NL DN 150 preko novega vodovodnega 
priključka DN20. Vodomerni jašek bo dim. 200xl20xl20, z LŽ 
pokrovom 60x60 ter vstopno lestvijo, nameščen izven 
objekta ter bo upravljalcu vodovoda dostopen brez 
soglasja lastnika. 
V okolici se nahaja zunanja hidrantna mreža za 
zagotavljanje požarne varnosti objekta. V oddaljenosti cca. 
250 m od delovne površine se nahaja bazen z vodo za 
gašenje z volumnom 50 m3. 
Gradnja je skladna z vsemi zahtevami OPPN za oskrbo z 
vodo. 
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24 Telekomunikacije (1)       Vse objekte v ureditvenem območju tega OPPN se 
lahko priključi na javno telekomunikacijsko (TK) omrežje. 
(2)         Za priključevanje predvidenih objektov je  potrebno 
zgraditi nove  priključne telekumunikacijske vode od 
obstoječega in novo načrtovanega omrežja do načrtovanih 
objektov. Na mestih, kjer posegi (gradnja objektov in 
komunalne infrastrukture) tangirajo obstoječe TK  naprave 
je  potrebno le-te označiti in v  času gradnje ustrezno 
zaščititi oziroma  prestaviti. Ta dela mora izvesti Telekom 
Slovenije d.d. 
(3)     Posamezni  investitorji morajo pred priključitvijo na 
javno telekomunikacijsko omrežje dobiti ustrezno soglasje 
Telekoma Slovenija d.d. in omogočiti Telekomu Slovenije 
d.d. izvedbo telekomunikacijskega omrežja na svojih 
parcelah (izdati soglasje za prekop prizadetih zemljišč in 
ustanoviti služnost za  vzdrževanje na tangiranih 
parcelah).  
Zbirni center Velike Lašče bo preko TK omarice priključen 
na še neizbrano telekomunikacijsko omrežje. Zaradi velike 
ponudbe na trgu TK storitev bo investitor izbiro ponudnika 
opravil glede na konkurenčno vsebino. Način priklopa, 
mesto vgradnje ter tip priključne TK omarice bo določil 
distributer. Priključevanje na TK naprave ni predmet izdaje 
gradbenega dovoljenja. 

25 Javna razsvetljava (1)    Objekti  javne razsvetljave morajo biti locirani, 
kabelska trasa pa potekati v  zemljišču, ki je javna  
površina. Za  enostavnejše servisiranje in  vzdrževanje je  
treba predvideti tipske  elemente javne razsvetljave. 
Svetilke morajo biti med seboj oddaljene do 30 m. 
(2)     Napajanje  javne razsvetljave se mora predvideti iz 
nove trafo postaje v  kateri se  uredi  prižigališče. 
Prižigališče naj bo  izdelano tako,  da se v njega lahko 
kasneje vgradi dodatno opremo zaradi razširitve  
razsvetljave. 
Gradbena dela se morajo v času gradnje izvajati tako, da 
se ne poškoduje ali ogroža obstoječo javno razsvetljavo 
(JR). Če izvajanje del ogroža obstoječe omrežje JR, mora 
dela nadzirati predstavnik upravljalca JR v Občini Velike 
Lašče. 

26 Ogrevanje (1)    Ogrevanje je možno le z  ekstra lahkim kurilnim oljem 
ali utekočinjenim naftnim plinom, ki sta ekološko 
sprejemljiva energenta ter obnovljivimi viri energije. 
(2)     Postavljajo  se lahko podzemni in  nadzemni 
plinohrami (plinski rezervoarji). Nadzemni morajo biti  
locirani na vidno neizpostavljenih mestih. Možna je tudi 
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oskrba s plinom iz  skupnega  plinohrama za  več stavb  
skupaj. Pri  lociranju in  postavitvi plinohramov se mora 
upoštevati Pravilnik o  utekočinjenem naftnem plinu  (Ur.l. 
RS, št.: 22/91)  ter drugi tehničnim okoljski in varnostni 
predpisi ter  standardi. 
(3)    Rezervoarji  za ekstra lahko kurilno olje se smejo 
postavljati v  posebnih objektih,  delih objektov  ali pod 
zemljo. Pri njihovi postavitvi se mora  upoštevati Pravilnik 
spravljanju in  hrambi kurilnega olja  (Ur.l. SFRJ, št.: 45/67,  
sprem. Ur.l. RS, št.: 83/05) ter drugi  tehnični okoljski in 
varnostni predpisi ter standardi. 
(4)      Na objektih  ali parcelah se smejo postavljati objekti,  
omrežja in  naprave za  izrabo obnovljivih virov  energije, 
vendar pod pogojem, da ustrezajo funkcionalnim, 
oblikovnim in  drugim pogojem iz tega odloka. 
Zbirni center sestoji iz objektov nadstrešnic, ki nimajo sten 
in se ne bodo ogrevale. Edina stavba, ki se bo ogrevala, je 
objekt 4-CPU, ki ima v delu urejeno prodajalno in prostor 
za zaposlenega. Objekt se bo ogreval s toplotno črpalko 
zrak-voda, toplo-zračno z elektriko. Gradnja je skladna z 
vsemi zahtevami OPPN za ogrevanje. 

27 Varstvo kulturne 
dediščine 

(1) V območju urejanja je enota kulturne dediščine Laporje 
– Arheološko najdišče Ločica, EŠD 29234, registrirano 
arheološko najdišče. Objekti in območja kulturne dediščine 
so razvidni iz prikaza stanja prostora, ki je obvezna priloga 
tega akta, in drugih uradnih evidenc. 
(2) Za registrirano kulturno dediščino navedeno v prvem 
odstavku tega člena velja varstveni režim, določen v 
občinskem prostorskem načrtu. 
(3) Investitor na območju urejanja, na katerem načrtovane 
ureditve segajo na registrirano arheološko najdišče, 
zagotovi izvedbo predhodnih arheoloških raziskav. 
(4) Za vsak poseg v enoto registrirane kulturne dediščine 
je treba predhodno pridobiti kulturno varstvene pogoje in 
kulturno varstveno soglasje po predpisih s področja 
varstva kulturne dediščine. Za poseg v enoto kulturne 
dediščine se šteje vsa dela, dejavnosti in ravnanja, ki 
kakorkoli spreminjajo videz, strukturo, notranja razmerja 
in uporabo dediščine ali ki dediščino uničujejo, razgrajujejo 
in spreminjajo njeno lokacijo. To so tudi vsa zemeljska dela, 
ki se ne štejejo za gradnjo. 
(5) Za izvedbo predhodne arheološke raziskave je treba  
pridobiti kulturno varstveno soglasje za raziskavo in 
odstranitve arheološke ostaline. Obseg in faznost 
predhodnih arheoloških  raziskav določi pristojna območna 
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enota Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije z 
izdajo kulturno varstvenih pogojev. 
(7) Površine, ki so med gradnjo razgaljene, se mora sproti 
sanirati tako, da se ponovno zasujejo, utrdijo, humunizirajo, 
zatravijo in zasadijo (v primeru, da ne bodo pozidane ali 
drugače utrjene). 
Pred pričetkom gradbenih del bo investitor zagotovil 
izvedbo predhodnih arheoloških raziskav. Projektna 
dokumentacija ima pridobljeno pozitivno mnenje k 
projektu DGD. Gradnja je skladna z vsemi zahtevami OPPN 
za varstvo kulturne dediščine. 

29 Varstvo flore, favne, 
biotopov 

(8)    Zagotovi  naj  se ustrezne ukrepe za  zmanjšanje 
svetlobnega onesnaženja. Uporabljati se  morajo svetilke, 
ki  ne osvetljujejo  neba in širše okolice (svetijo v tla) ter 
žarnice z  čim manjšim  deležem ultravijolične svetlobe. 
Sistem osvetljevanja naj bo tak, da v drugem  delu noči 
ostane prižgano minimalno število luči,  če je iz varnostnih 
razlogov to  potrebno. 
V načrtu električnih inštalacij projekta za izvedbo se bo 
upoštevalo zahteve in ukrepe za zmanjšanje svetlobnega 
onesnaženja. 

30 varstvo tal (1)    Rodovitna  prst naj se skladno z 1.  odstavkom 35.  člena 
ustrezno  odstrani in  deponira, po  končanih zemeljskih 
delih pa naj se jo uporabi za  sanacijo. 
(2)    Zagotovljeno  mora biti  redno vzdrževanje strojev, 
tako da je tveganje za  onesnaženje tal  zaradi razlitja čim 
manjše. 
Odlaganje / izpusti snovi v tla 
v času gradnje: Gradbene stroje, ko ne delujejo, je treba 
parkirati na gradbišču na takšnem mestu, da je 
omogočeno hitro in učinkovito ustrezno posredovanje v 
primeru razlitja goriv, olj ali maziv iz strojev;  
Gradbene odpadke, ki bodo predvidoma nastajali med 
gradnjo, je treba začasno skladiščiti tako, da bo 
preprečeno morebitno onesnaženje tal;  
V primeru razlitja nevarnih snovi je treba onesnaženo 
zemljo nemudoma odstraniti;  
Pretakanje goriv na gradbišču je dovoljeno samo na 
ustrezno zaščitenem območju;  
Na območju začasnega skladiščenja goriv in pretakanja 
goriv je treba ustrezno namestiti lovilne posode za primer 
razlitja ali uhajanja goriv; 
Vzdrževanje gradbene mehanizacije na gradbišču ni 
dovoljeno. 
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v času obratovanja: Prepovedano je izlivanje nevarnih 
kemikalij ali tekočih nevarnih odpadkov (mulj iz lovilnikov 
olj) v tla in s tem posredno v podtalnico ali v odtok 
kanalizacijskega sistema; 
Maziva in mazivna sredstva je treba shranjevati v 
neprepustnih posodah, ki so pred morebitnim razlitjem  
zavarovana z lovilno posodo; 
Vzdrževanje strojev, naprav in transportnih vozil se mora 
izvajati na nepropustni utrjeni manipulativni površini, ki 
mora biti ustrezno zavarovana in opremljena z lovilnikom 
olj;  
Prepovedano je skladiščenje goriva za delovne stroje na 
območju Zbirnega centra; 

31 Zaščita podtalnice, 
površinskih voda in 
vodnogospodarske 
ureditev 

(1) Vsak nov objekt mora zagotoviti ustrezen sistem 
čiščenja komunalnih in industrijskih odpadnih vod in 
ustrezno odvodnjo meteornih vod. 
(2) Meteorne vode iz strešin se speljejo v meteorno 
kanalizacijo. Meteorne vode iz prometnih in manipulativnih 
površin se vodijo v predvideno meteorno kanalizacijo z 
izpustom v lokalni odvodnik. Pred vtokom oziroma 
izpustom je potrebno zagotoviti lovilec olj, iztok je preko 
izpustne glave. Predvideni so trije izpusti (1 ,2 in 3). 
(3) Vse povozne, parkirne in manipulativne površine ob 
objektih morajo biti izvedene protiprašno, obrobljene z 
robniki z urejeno odvodnjo meteornih vod. 
(4) Male čistilne naprave morajo biti ustrezno 
dimenzionirane, kar se opredeli v projektni dokumentaciji. 
(9) Projektna rešitev odvajanja in čiščenja padavinskih in 
komunalnih odpadnih voda mora biti usklajena s 
Pravilnikom o nalogah, ki se izvajajo v okviru obvezne 
občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja 
komunalne in padavinske odpadne vade (Ur.l RS, st. 
109/07, 79/2009, 64/12, 98/15), Uredbi o emisiji snovi in 
toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno 
kanalizacijo (Ur.!. RS, st. 47/2005, 45/2007), Uredbo o 
emisiji snovi pri odvajanju odpadne vade iz komunalnih 
čistilnih naprav (Ur.l. RS, st. 45/07, 47/2005, 45/2007, 
79/2009, 64/12, 98/15) in Uredbo o emisiji snovi pri 
odvajanju odpadne vade iz malih komunalnih čistilnih 
naprav (Ur.l. RS, st. 98/07) v primeru gradnje malih tipskih 
čistilnih naprav. 
(10) Dna temeljev objektov mora biti najmanj 2 m višje od 
najvišjega znanega nivoja podtalnice, sicer je potrebno s 
študijo dokazati neškodljivost posega. 
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(12) Vsi posegi v prostor morajo biti načrtovani tako, da ne 
pride do poslabšanja stanja voda in da se ne onemogoči 
varstva pred škodljivim delovanjem voda, kar mora biti v 
projektni dokumentaciji ustrezno prikazano in dokazano. 
Začevljanje in prekrivanje vodotokov je strogo 
prepovedano, razen na krajših razdaljah, ki omogočajo 
dostop oz. prehod preko potoka, v primeru, da gre za 
objekte javne prometne infrastrukture. 
(13) V času gradnje mora biti zagotovljeno redno 
vzdrževanje strojev, tako da je tveganje za onesnaženje 
vode zaradi razlitja čim manjše. V zemeljske nasipe in 
tampone se ne sme vgrajevati materialov, ki bi lahko (z 
izpiranjem, izluženjem idr.) onesnažili tla in podzemno 
vodo. 
(14) Potrebno je zagotoviti zadostne količine vode za 
potrebe cone predvsem za požarno vodo (alternativni vir 
vode ali požarni bazeni). 
Gradnja je skladna z vsemi zahtevami OPPN za zaščito 
podtalnice, površinskih voda in vodnogospodarske 
ureditev. Glej utemeljitev 22. čl. (Odvajanje  komunalnih 
in padavinskih voda), 23. čl. (požarna voda) in 31. čl. 
OPPN (izpusti snovi v tla). 

32 varstvo zraka  (1)      V obravnavano območje se lahko umeščajo le tiste 
dejavnosti, ki ne povzročajo prekomernega onesnaževanja 
zraka. 
(2)    Vsi izpusti v zrak iz  bodočih objektov (klimatski, 
zračniki idr.)  naj se  namestijo na  strehe objektov,  
opremljeni pa  morajo biti z ustreznimi filtri v skladu z 
zakonskimi  zahtevami. Prezračevanje podzemnih garaž se 
izvede z  okni ali odvodnimi  kanali za odvod dima z 
izpustom nad teren. 
(3)     Predvidi  se uporaba okolju bolj  prijaznih  energentov 
za  ogrevanje in  druge potrebe po toploti. V  nadaljnjih 
fazah naj se  preuči možnost  ureditve centralnega kurišča 
na plin za več objektov hkrati. 
Gradnja je skladna z vsemi zahtevami OPPN za varstvo 
zraka.  
Emisije onesnaževal v zrak 
v času gradnje: Deponije sipkih gradbenih materialov in 
manipulativne površine je treba v suhem in vetrovnem 
vremenu vlažiti. 
v času obratovanja: Vpliva ne bo oz. bo zanemarljiv. 

33 varstvo pred hrupom (1)    Skladno z Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa 
velja na območju proizvodne cone Ločica IV. stopnja 
varstva pred hrupom. 
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(2)      V obravnavano območje se lahko umeščajo le tiste 
dejavnosti, ki ne povzročajo prekomernega hrupa, tako da  
predpisane mejne ravni hrupa na območju ne bodo  
presežene. 
(3)    Vsi prostori v katerih bodo nameščeni hrupnejši 
agregati, naj se protihrupno izolirajo. 
(4)   V primeru, ko je nivo hrupa v okolju že dosegel ali 
presegel dovoljeno raven, je umestitev novih  hrupnejših 
dejavnosti dopustna le,  če je moč s smiselnimi 
protihrupnimi ukrepi zmanjšati vpliv zunanjega hrupa tako, 
da v prostorih ne  presega dovoljene  ravni, oziroma če je 
moč s  smiselnimi protihrupnimi ukrepi zmanjšati vpliv  
vira hrupa in/ali znižati splošno raven hrupa v območju 
tako, da ne bodo  presežene mejne  ravni hrupa za območje. 
Gradnja je skladna z vsemi zahtevami OPPN varstvo pred 
hrupom:  
v času gradnje: gradbena dela, ki povzročajo emisije 
hrupa, lahko potekajo samo ob delavnikih v dnevnem času, 
med 6.00 in 18.00 uro;  
Vsa gradbena mehanizacija mora imeti ugasnjene motorje 
ob postankih ali kadar se je ne uporablja za delo;  
Zvočne signale je treba uporabljati zgolj, kadar je to nujno 
potrebno. 
v času obratovanja: vpliva ne bo oz. bo zanemarljiv. 
Na severnem robnem delu gradbene parcele je 
predvidena zazelenitev oz. zasaditev visoke drevesne 
vegetacije. 

34 Odstranjevanje odpadkov (1)     Na funkcionalnem zemljišču povzročitelja je za 
komunalne odpadke  potrebno urediti zbirna in prevzemna 
mesta. Zbirna mesta za odpadke  morajo biti  prometno 
dostopna, locirana v objektu ali na  tlakovani površini,  
zaščiteni z  nadstrešnico ter  opremljena z odtokom z  
lovilcem olj in maščob. 
(2)      Znotraj  proizvodne  cone je na skupnih zbirnih mestih  
predvideno ločeno zbiranje odpadkov. Zabojnike za ločeno 
zbiranje posameznih vrst odpadkov se locira na mesta, kjer 
je omogočen nemoten dostop za specialna komunalna in  
smetarska vozila.  Kapaciteta posameznega zbirnega 
mesta mora ustrezati količinam glede na pogostost in  
način odvoza.  Zbirna mesta za ločeno zbiranje odpadkov 
se lahko uredijo tudi na posameznih parcelah, v kolikor 
povzročitelj odpadkov sklene pogodbo z  prevoznikom teh 
odpadkov. 
(3)    Organski  odpadki  se lahko  odlagajo le na način  
(ustrezni smetnjaki ali ustrezno  varovane odlagalne 
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površine), ki živalim (predvsem rjavemu  medvedu) 
preprečuje dostop do smeti. 
(4)    Ostanke  iz lovilcev olj se zbira in sežiga pri 
pooblaščenih zbiralcih za tako dejavnost. 
(6)     Gradbenih  odpadkov ni dopustno mešati s 
komunalnimi odpadki, temveč morajo biti odloženi na  
odlagališču za inertne odpadke. 
(7)    Prostore  za zbiranje odpadkov je treba načrtovati in 
izvesti tako, da je  omogočeno strojno  čiščenje. 
Prostor za zbiranje odpadkov je lociran v jugovzhodnem 
vogalu parcele, ob objektu CPU in dovozu, skladno z 
zahtevami Odloka. Površine se bo strojno čistilo. 

35 Varstvo pred požarom (1)   Za  vse objekte je za  zaščito pred požarom treba 
zagotoviti: 
 -pogoje  za varen umik ljudi in  premoženja; 
 -odmike med objekti oz. ustrezno požarno ločitev objektov; 
 - prometne  in delovne površine za intervencijska vozila; 
 - vire za zadostno oskrbo z vodo za gašenje. 
(2)     Do vseh objektov v območju urejanja je  potrebno 
predvideti dostope in površine za  delovanje intervencijskih 
vozi v skladu s standardom SIST DIN 14090.  Intervencijske 
poti izven vozišč je dopustno ozeleniti. Vse povozne 
površine se morajo  dimenzionirati na 10 ton  osnega 
pritiska. Širina  intervencijskih poti mora biti  najmanj 3 m, 
na mestih delovanja pa utrjena  površina vsaj 3 m2 in 2 m2 
površine brez zaprek, z  odmikom od objektov od 3 do 9 m. 
Najmanjši radij obračanja intervencijskih vozil  morajo biti 
11,5 m. Vse intervencijske poti  morajo omogočati krožno 
vožnjo ali enostavno obračanje na manipulativnem 
dvorišču. Med  intervencijskimi potmi in objekti so 
dovoljene zasaditve z nizkimi grmovnicami ali manjšimi  
drevesi, na  medsebojni razdalji od 8 m in visokimi največ 
6 m. Za intervencijske poti se uporablja  celotno cestno  
omrežje. 
(3)     Požarno  varnost je  treba  zagotoviti v skladu z  
zakonodajo, ki  ureja to  področje. V  hidrantnem omrežju 
je  potrebno zagotoviti zadostno količino vode za gašenje 
požarov. Za dve urno  gašenje požara iz dveh hidrantov je 
potrebno zagotoviti 10 l/s. 
(4)    Do obnove  primarnega vodovoda na  odseku med  
vodohranom  veliki Osolnik in Zgornji Turjak ne bo mogoče 
zagotoviti zadostne količine vode za gašenje iz  
vodovodnega omrežja. Zato se mora za  gašenje predvideti 
začasni požarni bazen, ki  naj se  uredi na  zelenici, vzhodno 
od  ceste C5. Požarni bazen  naj bo  velik 8,0 m x 8,0 m in 
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globok 2,5  m. Okoli  njega naj se postavi ograja 10,0 m x 
10,0 m in višine 2,0 m skladno s pogoji tega odloka. 
(5)    Po rekonstrukciji v  predhodnem odstavku 
navedenega odseka  primarnega vodovoda se na  
sekundarni vodovod  priključi še  hidrantno omrežje na 
območju proizvodnih dejavnosti VP 25/1 Ločica. Začasni 
požarni  bazen pa zasuje ter na površini vzpostavi raba 
predvidena s tem OPPN. 
(6)   Izpolnjevanje bistvenih zahtev varnosti pred požarom 
za požarno manj zahtevne objekte se dokazuje v elaboratu 
– zasnova požarne varnosti, za požarno zahtevne objekte 
pa v elaboratu – študija požarne varnosti. Požarno manj 
zahtevni in zahtevni objekti so določeni v predpisu o 
zasnovi in študiji požarne varnosti. 
Gradnja je skladna z vsemi zahtevami OPPN za varstvo 
pred požarom. Vsi objekti bodo požarno zahtevni. Zbirni 
center bo zasnovan kot lovilna posoda za zajem 
onesnažene požarne vode, ki bi nastala v  primeru požara. 
Obravnavani objekti bodo pritlični. Objekti bodo razdeljeni 
na dva požarna sektorja. Požarna sektorja bosta 
medsebojno oddaljena minimalno 18 m. Višina objektov 
bo 7,9 m. Objekti se bodo obravnavali kot funkcionalno 
zaključene celote. Nadstrešnice bodo odprte in bo 
omogočena evakuacija na varno mesto. Iz zaprtega dela 
CPU bosta za evakuacijo na razpolago 2 izhoda na varno 
območje, ki se nahaja na zunanji površini na varni razdalji 
od objekta. Objekti bodo požarno ščiteni s pasivnimi ukrepi 
(razdelitev v sektorje, uporaba negorljivih materialov, 
zagotavljanje razdalje). Pot gasilske enote bo potekala po 
dovozni cesti do objekta. V obravnavanih objektih se 
predvideva do 10 uporabnikov. 

35
a 

varstvo pred naravnimi 
in drugimi nesrečami 

(1) Območje sprememb in dopolnitev OPPN se nahaja izven 
naravnih omejitev kot so poplavna ogroženost ter visoki 
nivoji podzemnih voda, nahaja pa se na  potencialno 
erozijsko ogroženem območju.  
Na podlagi geološko geomehanskega poročila območje ni 
plazovito, izvedejo se ustrezni ukrepi za odvod zalednih 
talnih vod. Temeljenje se izvede na izboljšana temeljna tla. 
(2) Obravnavano območje spada v VII. stopnjo potresne 
nevarnosti. Projektni pospešek tal znaša 0,100 g. Tveganje 
nastanka plazov zaradi potresa je v tem območju srednje.   
Predvidene stavbe in ureditve morajo biti projektirane za 
omenjeni projektni pospešek tal. V skladu z določili 
predpisa o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov 
morajo biti le-ti projektirani, grajeni in vzdrževani tako, da 
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vplivi, ki jim bodo verjetno izpostavljeni med gradnjo in 
uporabo, ne bodo povzročili:  
 - porušitve celotnega ali dela gradbenega objekta, 
 - deformacij, večjih od dopustnih ravni, 
 - škode na drugih delih gradbenega objekta, na napeljavi 
in vgrajeni opremi zaradi večjih 
 deformacij nosilne konstrukcije ali 
 - škode, nastale zaradi nekega dogodka, katere obseg je 
nesorazmerno velik glede na osnovni vzrok. 
(3) Za primere razlitja nevarnih snovi(olja, goriva) je 
potrebno pripraviti načrt za hitro ukrepanje in voditi 
evidenco o nevarnih snoveh, ki se uporabljajo na gradbišču. 
Možnost razlitja nevarnih snovi v času gradnje objekta se 
zmanjša na minimalno ob upoštevanju sledečega: 
-          nadzor tehnične usposobljenosti vozil in gradbene 
mehanizacije, 
-          nadzor nad uporabo in skladiščenjem goriv ter 
motornih in strojnih olj, 
-          nadzor nad ravnanjem z odstranjenimi gradbenimi 
elementi z obstoječih utrjenih površin in objektov ter 
-          nadzor nad ravnanjem z odpadno embalažo in ostanki 
gradbenih in drugih materialov. 
(4) V vseh novih objektih je potrebna ojačitev prve plošče 
skladno z veljavnimi predpisi. 
Gradnja je skladna z vsemi zahtevami OPPN za varstvo 
pred naravnimi in drugimi nesrečami. 
Okrog predvidenega objekta je zagotovljena ustrezna 
dostopnost ter pretočnost prometa za dostavna in 
intervencijska vozila. 
V fazi projekta za izvedbo bo statični izračun upošteval 
geomehanske lastnosti temeljnih tal ter projektni 
pospešek. 
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3. OPIS PRIČAKOVANIH VPLIVOV GRADNJE NA NEPOSREDNO OKOLICO Z NAVEDBO USTREZNIH 
UKREPOV ZA ZMANJŠANJE TEH VPLIVOV 

3. 1. VPLIV OBJEKTA NA OKOLICO V ZVEZI Z MEHANSKO ODPORNOSTJO IN STABILNOSTJO 
Nameravana gradnja je zasnovana tako, da vplivi, ki jim bo objekt izpostavljen, ne bodo povzročili 
porušitve celotnega ali dela objekta in tudi ne deformacij, večjih od dopustnih ravni, škode na 
drugih delih gradbenega objekta, na napeljavi in vgrajeni opremi zaradi večjih deformacij nosilne 
konstrukcije ali škode, nastale zaradi nekega dogodka, katere obseg je nesorazmerno velik glede 
na osnovni vzrok. 

3. 2. VPLIV OBJEKTA NA OKOLICO V ZVEZI Z VARNOSTJO PRED POŽAROM 
Pri zagotavljanju izpolnjevanja bistvene zahteve »varnost pred požarom« je zaradi zagotovitve čim 
manjšega ogrožanja ljudi v objektih in okolici treba zagotoviti, da:  
– se zmanjša nevarnost širjenja požara na sosednje objekte,  
– nosilna konstrukcija objekta ob požaru določen čas ohrani potrebno nosilnost,  
– se v največji možni meri omeji hitro širjenje požara v objektu,  
– je na voljo zadostno število ustrezno izvedenih evakuacijskih poti in izhodov, ki uporabnikom 
omogočajo hitro in varno zapustitev objekta,  
– je v primerih, ko je to potrebno, zagotovljeno požarno javljanje in alarmiranje,  
– so zagotovljene naprave in oprema za gašenje, in  
– je v objektu možen neoviran in varen dostop za gašenje in reševanje. 
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4. OPIS SKLADNOSTI GRADNJE S PRIDOBLJENIMI PROJEKTNIMI IN DRUGIMI POGOJI TER 
PREDPISI, KI SO PODLAGA ZA IZDAJO MNENJ 
 

4. 1. VAROVANA OBMOČJA INFRASTRUKTURE 
Vrsta infrastrukture: ELEKTROENERGETSKA INFRASTRUKTURA 
Mnenjedajalec: Elektro Ljubljana, d. d. 
Številka mnenja: 1187110 
Datum: 9. 7. 2021 
 
zahteve izpolnjevanje 

/ V dokumentaciji DGD so upoštevane vse zahteve 
mnenjedajalca. 
Za izdajo soglasja za priključitev objekta bo 
investitor zaprosil mnenjedajalca po pridobitvi 
gradbenega dovoljenja. 

4. 2. VAROVANA OBMOČJA INFRASTRUKTURE 
Vrsta infrastrukture: PRIKLJUČITEV NA JAVNO CESTO 
Mnenjedajalec: OBČINA VELIKE LAŠČE, Levstikov trg 1, 1315 Velike Lašče 
Številka mnenja: 3511-019/2021-2 
Datum: 14. 7. 2021 
 
zahteve izpolnjevanje 
• Dostop do objekta je po javni poti, ki je 
kategorizirana pod številko JP955451 in je v 
upravljanju Občine Velike Lašče, nato pa 
poteka preko parc. št. 1926/12, k.o. Turjak, 
ki je v lasti investitorja. 
• Dovoz in priključek na zasebno pot mora 
biti urejen tako, da je zagotovljena potrebna 
varnost v prometu. 
• Manipulacija vozil in parkirna mesta 
morajo biti zagotovljena na zemljišču, ki je 
primerno za gradnjo. 
Potrebno število garažnih oz. parkirnih 
mest: 
• Parkirne površine je potrebno zagotoviti v 
sklopu pripadajočega funkcionalnega 
zemljišča. Število potrebnih parkirnih mest 
se določi glede na vrsto in obseg 
dejavnosti. 
Pri sami gradnji objekta je potrebno 
upoštevati sledeče: 
• Gradbena dela se morajo izvajati po 
predloženi tehnični dokumentaciji. 

V dokumentaciji DGD so upoštevane vse zahteve 
mnenjedajalca: 
Dostop do gradbene parcele in predvidenih objektov 
bo urejen iz zahoda, po interni dovozni cesti cone 
JP955451,  ki je v upravljanju Občine Velike Lašče, 
nato pa poteka preko parc. št. 1926/12, k.o. Turjak, 
ki je v lasti investitorja, preko novega cestnega 
priključka na parceli gradnje 1926/11, k.o. Turjak. 
Parkiranje je zagotovljeno na območju gradbene 
parcele. 
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• lnvestitor je dolžan upoštevati prometno 
signalizacijo in je odgovoren za vso 
povzročeno škodo, ki bi nastala z gradnjo 
objekta na javni cesti ali napravah in nositi 
stroške čezmerne obremenitve ceste. 
• lnvestitor je po končanju del dolžan cesto 
vzpostaviti v prvotno stanje. 
• V primeru oviranja prometa na javni cesti 
zaradi tehnologije izvajanja del, si mora 
investitor pridobiti odločbo za ustrezno 
zaporo oz. obvoz ceste. 
• lnvestitor mora zagotoviti varnost 
prometa v času gradnje. 
• lnvestitor je odgovoren za tehnično 
pravilno in točno izvršitev vseh del pri 
gradnji objekta. 

4. 3. PRIKLJUČEVANJE NA INFRASTRUKTURO 
Vrsta infrastrukture: ODVOD KOMUNALNIH IN PADAVINSKIH ODPADNIH VOD 
Mnenjedajalec: Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o., Cesta na Krko 7, 1290 Grosuplje 
Številka mnenja: 6 - 483/2019 
Datum: 12. 11. 2019 
 
zahteve izpolnjevanje 
 Območje obravnavanega naselja 

novogradnje še nima zgrajenega javnega 
sistema za odvajanje in čiščenje odpadnih 
in padavinskih vod. Za odvod komunalnih 
odpadnih vod se začasno izvede malo 
komunalno čistilno napravo (MKČN). Po 
izgradnji javnega kanalizacijskega sistema 
v naselju, bo potrebno za odvajanje 
odpadnih komunalnih voda v primeru 
novogradnje izvesti kanalizacijski 
priključek. 

 Skladno s 150. členom Zakona o vodah 
(Ur.l. RS, st. 67/02, 2/04, 41/04, 57/08, 
57/12, 100/13, 40/14 in 56/15) je 
potrebno za poseg v prostor zaradi 
odvajanja odpadnih voda, ki bi trajno ali 
začasno vplival na vodni režim ali stanje 
voda, pridobiti vodno soglasje (pred 
izdajo gradbenega dovoljenja). Prav tako 
to nalaga 3. odstavek 28. člena Uredbe o 
odvajanju in čiščenju komunalne odpadne 
vode (Ur. I. RS, st. 98/15, 76/17). 

 lz projekta za pridobitev gradbenega 
dovoljenja mora biti razvidno, da je za 
komunalno odpadno vodo 

V projektu so upoštevane vse ugotovitve oz. 
zahteve upravljalca. V fazi projekta za izvedbo bo 
izdelan Načrt zunanje in komunalne ureditve PZI, ki 
bo upošteval projektne pogoje in mnenje upravljalca 
JKP Grosuplje d.o.o. 
Skladno s 150. členom Zakona o vodah je 
pridobljeno vodno soglasje. 
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zagotovljena priključitev na javno 
kanalizacijo, čiščenje v mali komunalni 
čistilni napravi ali zbiranje v nepretočni 
greznici (23. člen Uredbe o odvajanju in 
čiščenju komunalne odpadne vode (Ur. I. 
RS, st. 98/15). 
 Meteorne vode kompleksa se preko 

meteorne kanalizacije odvede v 
ponikovalnico locirano na lastnem 
zemljišču. Meteorne vode iz streh in 
tlakovanih, a nevoznih površin, se 
odvedejo direktno, le preko peskolovov, 
medtem ko pa je potrebno cestne, 
parkirne in druge vozne površine odvesti v 
ponikalnico preko lovilca olj. 

 Lastnik objekta mora Javno komunalno 
podjetje Grosuplje d.o.o. pisno obvestiti o 
začetku obratovanja male komunalne 
čistilne naprave najpozneje 15 dni po 
začetku njenega obratovanja. 

 Pri odvajanju odpadnih in padavinskih vod 
z načrtovanega objekta je potrebno 
upoštevati določila Odloka o odvajanju in 
čiščenju komunalne in padavinske 
odpadne vode (Uradno glasilo Občine 
Velike Lašče št. 1/08, 2/10, 2/12, 7/15) 
ter Uredbe o odvajanju in čiščenju 
komunalne odpadne vode (Ur. I. RS, st. 
98/15). 

4. 4. PRIKLJUČEVANJE NA INFRASTRUKTURO 
Vrsta infrastrukture: OSKRBA S PITNO VODO 
Mnenje dajalec: VODOKOMUNALNI SISTEMI d.o.o., Žimarice 28, 1317 Sodražica 
Številka mnenja: 28/19 
Datum: 12. 11. 2019 
 
zahteve izpolnjevanje 
Vodomerni jašek je dim. 200x120x120 z LŽ 
pokrovom 60x60 ter vstopno lestvijo, 
nameščen izven objekta ter dostopen 
upravljalcu vodovoda brez soglasja lastnika. 

V fazi projekta za izvedbo bo izdelan Načrt 
vodovodnega priključka PZI, ki bo upošteval zahteve 
upravljalca VODOKOMUNALNI SISTEMI d.o.o. 
 

4. 5. VAROVANA OBMOČJA INFRASTRUKTURE 
Vrsta infrastrukture: TELEKOMUNIKACIJSKO OMREŽJE 
Mnenjedajalec: TELEMACH d.o.o. 
Številka mnenja: HIS01/21-SO 
Datum: 9. 7. 2021 
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zahteve izpolnjevanje 
V območju prikazanem v situacijskem 
načrtu vlagatelja v prostor ni umeščenega 
širokopasovnega telekomunikacijskega 
omrežja KKS v lasti in upravljanju Telemach 
d.o.o. 

/  
Zbirni center Velike Lašče bo preko TK omarice 
priključen na še neizbrano telekomunikacijsko 
omrežje. Zaradi velike ponudbe na trgu TK storitev 
bo investitor izbiro ponudnika opravil glede na 
konkurenčno vsebino. Način priklopa, mesto 
vgradnje ter tip priključne TK omarice bo določil 
distributer. Priključevanje na TK naprave ni predmet 
izdaje gradbenega dovoljenja. 

4.6 DRUGO 
Področje: SKLADNOST S PROSTORSKIM AKTOM  
Predpis oziroma mnenjedajalec:  OBČINA VELIKE LAŠČE 
Številka mnenja: 3500-0027/2021-2 
Datum: 14. 7. 2021 
 
zahteve izpolnjevanje 

/ V dokumentaciji DGD so upoštevane vse zahteve 
mnenjedajalca. 
 

4.7. VAROVANJE VODA 
Področje: VPLIV GRADNJE NA VODNI REŽIM IN STANJE VODA 
Predpis oziroma mnenjedajalec:  MOP, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VODE, Sektor 
območja srednje Save 
Številka mnenja: 35508 - 6581 I 2020 - 5 
Datum: 29. 3. 2021 
 
zahteve izpolnjevanje 
V času gradnje je stranka dolžna zagotoviti 
vse potrebne varnostne ukrepe in tako 
organizacijo na gradbiščih, da bo 
preprečeno onesnaženje voda, ki bi nastalo 
zaradi transporta, skladiščenja in uporabe 
tekočih goriv in drugih nevarnih snovi 
oziroma v primeru nezgod zagotoviti 
takojšnje ukrepanje za to usposobljenih 
delavcev. Vsa začasna skladišča in 
pretakališča goriv, olj in maziv ter drugih 
nevarnih snovi morajo biti zaščitena pred 
možnostjo izliva v okolje. 
Po končani gradnji je potrebno odstraniti 
vse ostanke gradbenih materialov in 
začasnih deponij. Vse z gradnjo prizadete 
površine je potrebno krajinsko ustrezno 

V dokumentaciji DGD so upoštevane vse zahteve 
mnenjedajalca. 
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urediti tako, da bo preprečena erozija 
oziroma vzpostaviti prvotno stanje. 

4.8. VAROVANJE KULTURNE DEDIŠČINE 
Področje: KULTURNA DEDIŠČINA 
Predpis oziroma mnenje dajalec:  Zavod za varstvo kulturne dediščine(ZVKDS), Služba za 
kulturno dediščino, Območna enota Ljubljana  
Številka mnenja: 35102-1225/2019-5-MP 
Datum: 2. 3. 2021 
 
zahteve izpolnjevanje 
1. Na severnem delu nepremičnine 
(območje, kjer še ni bila odstranjena 
zemljina do geološke osnove- približno 
1000 m2 na parc. št. 1926/11- del, k.o. 
Turjak se izvede arheološke raziskave 
ob gradnji. 
2. Pri vseh posegih v zemeljske plasti 
(odstranjevanju ruše, ipd. se izvajajo 
arheološke raziskave ob gradnji). Strojni 
izkop oz. odstranjevanje gornjih plasti 
se izvaja s planirno žlico po napotkih 
arheologa. Minimalno ekipo sestavlja 
arheolog, dva tehnika in delavci po 
potrebi. V primeru detekcije arheoloških 
strukturnih ostankov, preidejo arheološke 
raziskave ob gradnji nemudoma v 
arheološka izkopavanja. Način in obseg 
določi pristojni arheolog konservator. 
3. Raziskava mora potekati v skladu s 
pravilnikom o arheoloških raziskavah 
(Uradni list RS št. 3/2013). 
4. Za dejansko izvedbo arheološke 
raziskave na terenu je potrebno pridobiti 
kulturnovarstveno soglasje za raziskave 
in odstranitev po 31. členu ZVKD-1, ki 
ga izda minister za kulturo.  

V dokumentaciji DGD so upoštevane vse 
zahteve mnenjedajalca. 
Pred pričetkom gradbenih del bo investitor 
pridobil kulturnovarstveno soglasje za 
raziskave in odstranitev. 
 

 

4.9 VAROVANJE OKOLJA 
Področje: PREDHODNA PRESOJA VPLIVA NA OKOLJE 
Predpis oziroma mnenje dajalec:  MOP, AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE, 
Vojkova 1b, 1000 Ljubljana 
Številka mnenja: 35405-57/2021-3 
Datum: 23. 4. 2021 
 
zahteve izpolnjevanje 
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/ Predhodni postopek se zavrže. 

4.10 VAROVANJE OKOLJA 
Področje: OHRANJANJE NARAVE 
Predpis oziroma mnenje dajalec:  ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VARSTVO NARAVE, Območna 
enota Ljubljana, Cankarjeva cesta 10, 1000 Ljubljana 
Številka mnenja: 3562-0038/2021-2 
Datum: 10. 5. 2021 

 
zahteve izpolnjevanje 
Lokacija posega se nahaja izven območij z 
naravovarstvenimi statusi. Poseg je s 
stališča ohranjanja narave sprejemljiv. 
Hkrati ugotavljamo tudi, da je odvajanje 
komunalnih voda v 1. fazi predvideno v 
MKČN, od tu pa v meteorno kanalizacijo, ki 
se vodi v ponikanje. Širše območje v 
katerega se odvaja prečiščene odpadne 
vade je kraško in zato precej nepredvidljivo 
glede vpliva izpustov vode iz čistilne 
naprave. Po dostopnih podatkih 
sklepamo, da se vode obravnavanega 
območja zelo verjetno stekajo proti Rašici in 
od tam proti Radenskemu polju (izvir Šica). 
Na tem območju je prisotna človeška ribica 
(Proteus anguinus), v razdalji okoli 1,5 km 
je tudi posebno varstveno območje 
(območje Natura 2000) Skedenca nad 
Rajnturnom, katerega kvalifikacijska vrsta je 
jamski hrošč drobnovratnik (Leptodirus 
hochenwarti), (Uredba o posebnih 
varstvenih območjih (območjih Natura 
2000), Uradni list RS, st. 49/04, 110/04, 
59/07, 43/08, 8/12, 33/13, 35/13 - popr., 
39/13 - odl. US, 3/14, 21/16 in 47 /18). Ker 
sta tako človeška ribica kot drobnovratnik 
zelo občutljiva na onesnaženje voda, je 
potrebno stremeti k čim boljšemu učinku 
čiščenja odpadnih voda in tako preprečiti 
kakršenkoli negativen vpliv na jamske živali 
in s tem slabšanje njihovega stanja in stanja 
njihovih habitatov. 
Z namenom zmanjšanja vpliva priporočamo, 
da se za čiščenje fekalnih voda vgradi 
čistilno napravo z visoko učinkovitostjo 
čiščenja (vsaj med 85 - 90 %). 

V dokumentaciji DGD so upoštevane vse zahteve 
mnenje dajalca. Predvidena je vgradnja MKČN z 
visoko učinkovitostjo čiščenja (vsaj med 85 - 90 
%). 
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5. NAVEDBA NAČRTOV IN IZKAZOV 
Navedba načrtov, s katerimi se bo v fazi izdelave projektne dokumentacije za izvedbo gradnje (PZI)  
zagotavljalo izpolnjevanje bistvenih zahtev objekta, in navedba drugih strokovnih podlag, ki jih 
zahtevajo posebni predpisi in jih bo treba izdelati pri nadaljnjem projektiranju:  
 

0/1 VODILNI NAČRT – NAČRT ARHITEKTURE  

2/I NAČRT S PODROČJA GRADBENIŠTVA – AB MONOLITNA KONSTRUKCIJA 

2/II NAČRT S PODROČJA GRADBENIŠTVA – JEKLENA KONSTRUKCIJA 

2/III NAČRT S PODROČJA GRADBENIŠTVA – ZUNANJA IN KOMUNALNA UREDITEV 

2/IV NAČRT S PODROČJA GRADBENIŠTVA – VODOVODNI PRIKLJUČEK 

3 NAČRT S PODROČJA ELEKTROTEHNIKE 

4 NAČRT S PODROČJA STROJNIŠTVA 

6 NAČRT S PODROČJA POŽARNE VARNOSTI 

8 NAČRT S PODROČJA GEODEZIJE 

 ELABORAT: GEOMEHANSKE RAZISKAVE 

 ELABORAT: NAČRT GOSPODARJENJA Z GRADBENIMI ODPADKI - NGGO 

 ELABORAT: STROKOVNA OCENA VPLIVOV NA OKOLJE 

 ELABORAT GRADBENE FIZIKE ZA PODROČJE UČINKOVITE RABE ENERGIJE V STAVBAH (URE) 

 IZKAZ ENERGIJSKIH KARAKTERISTIK PREZRAČEVANJA 

 IZKAZ ENERGIJSKIH LASTNOSTI STAVBE 

 IZKAZ ZAŠČITE PRED HRUPOM 

 

6. OCENA INVESTICIJE 
 
NETO TLORISNA POVRŠINA:  1.530,1 m² 
Vrednost investicije je ocenjena aproksimativno na 1 m2 , glede na izdelane predračune za 
tovrstne objekte in izkustva : 
Ocena : 400 EUR / m2  
 
Vrednost investicije : 
400 EUR x 1.530,1 m²  = 612.040,00 EUR + DDV 
 
Opomba : Ocena stroškov je projektantska in informativna. Točno ceno bo investitor dobil na 
podlagi ponudb na projektantski popis del iz projekta za izvedbo – PZI. 
Ocena investicije ne vključuje nakupa zemljišča, plačila prispevkov, zunanje ureditve 
(tlakovanje, asfaltiranje) in komunalne ureditve - priključki. 
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7. PROSTORSKI PRIKAZ OBJEKTA 
 

NADSTREŠNICA 1 

 
NADSTREŠNICA 2 
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NADSTREŠNICA 3 

  

 
 
CENTER PONOVNE UPORABE (CPU) 

 
 

 
 

 
15. 7. 2021                        Mag. Simona WEBER u.d.i.a.,  ZAPS-1026 A 



 

63 
 

 GRAFIČNI DEL 
 

B. LOKACIJSKI PRIKAZI 
 

0 Prikaz skladnosti s prostorskim aktom s prikazom varovalnih pasov in regulacijskih linij 1:500 

1 Grafični prikaz zemljišča za gradnjo s prikazom namenske rabe prostora  N.V.M. 

2 Prikaz zemljišča za gradnjo, navedba gabaritov objekta, prikaz 

projekcije najbolj izpostavljenih delov in prikaz odmikov od sosednjih zemljišč 1:200 

3 Prikaz prometnih in funkcionalnih površin       1:500 

4 Prikaz minimalne komunalne oskrbe      N.V.M. 

5 Gradbena in ureditvena situacija - Zasnova požarne    1:200 

6 Grafični prikaz značilnih prerezov – prečni prerez A - A    1:100 

 

C. TEHNIČNI PRIKAZI 
 

1.1 Objekt št. 1 – nadstrešnica 1     1:100 

1.2 Objekt št. 1 – nadstrešnica 1     1:100 

2 Objekt št. 2 – nadstrešnica 2     1:100 

3 Objekt št. 3 – nadstrešnica 3     1:100 

4 Objekt št. 4 – Center ponovne uporabe    1:100 
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0 Julij 2021DGD-10/19

Občina Velike Lašče, Levstikov trg 1, 1315 Velike Lašče

Miha Žlindra, u.d.i.v.k.i. G-3965

1026 ASimona Weber u.d.i.a.

1026 ASimona Weber u.d.i.a.

Prikaz skladnosti s prostorskim 
aktom s prikazom varovalnih 

pasov in regulacijskih linij

LEGENDA:

parcelne meje366/347

območje gradbišča; P = 3.327 m2

OBMOČJE OBDELAVE: 
Zemljišče parc. št.: 1926/11 in 1926/7, obe v k.o. 1711 - Turjak

S 

Lokacijski prikazi

meja območja sprememb in dopolnitev OPPN

območje pozidave

meja in oznaka funkcionalne enote

IZSEK IZ VELJAVNEGA OPPN - Odlok o spremembah in dopolnitvah 
odloka - 5, z dne 1.7.2021 (za območje VP 25/1 Ločica)

varovalni pas meteorne kanalizacije

podporni AB zid
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n.v.m.
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Vodovodna cesta 97

1

Zbirni center Velike Lašče

0 Julij 2021DGD-10/19

Občina Velike Lašče, Levstikov trg 1, 1315 Velike Lašče

Miha Žlindra, u.d.i.v.k.i. G-3965

1026 ASimona Weber u.d.i.a.

1026 ASimona Weber u.d.i.a.

Grafični prikaz zemljišča za 
gradnjo s prikazom namenske 

rabe prostora

LEGENDA:

parcelne meje - urejene366/347

območje gradbišča; P = 3.327 m2

OBMOČJE OBDELAVE: 
Zemljišče parc. št.: 1926/11 in 1926/7, obe v k.o. 1711 - Turjak

S 

Lokacijski prikazi

območje gospodarske cone - IG

kmetijsko zemljišče

gozdno zemljišče

parcelne meje

Meje parcel št. 1926/11, 12 so urejene in so v 
natančnosti 4 cm. Del meje parcele št. 1926/7 
je urejen in je v natančnosti 4 cm. Ostali del 
parcele št. 1926/7 ni urejen in je v natančnosti 
30 cm. GJI vodi so vrisani iz javnih GJI evidenc 
in na osnovi videnega na terenu. Geodetski 
načrt je narejen v ETRS koordinatnem sistemu 
in višinskem sistemu SVS 2010 – Koper.



Prikaz zemljišča za gradnjo, 
navedba gabaritov objekta, prikaz 

projekcije najbolj izpostavljenih 
delov in prikaz odmikov od 

sosednjih zemljišč

H I S, d.o.o.

1:200

1000 Ljubljana
Vodovodna cesta 97

2

Zbirni center Velike Lašče

0 Julij 2021DGD-10/19

Občina Velike Lašče, Levstikov trg 1, 1315 Velike Lašče

Lokacijski prikazi

Miha Žlindra, u.d.i.v.k.i. G-3965

1026 ASimona Weber u.d.i.a.

1026 ASimona Weber u.d.i.a.

LEGENDA:

parcelne meje366/347

območje gradbišča

predvideni objekti

24,2 odmiki od sosednjih parcel

24,2 tlorisni gabariti

OBMOČJE OBDELAVE: 
Zemljišče parc. št.: 1926/11 in 1926/7, obe v k.o. 1711 - Turjak

panelna ograja

streha

meteorne vode s strešin

meteorne vode s funkcionalno prometnih površin

elektrika

telekomunikacije

komunalne odpadne vode

mulda

lovilec olj

hidrant

vodovod

1

SEZNAM OBJEKTOV:

Nadstrešnica 1

2 Nadstrešnica 2

3 Nadstrešnica 3

4 Center ponovne uporabe (CPU)

5 AB podporni zid 

meteorne vode območja Ločica VP25/1; DGD št. 202003/072, april 2020

meteorne vode območja Ločica VP25/1, predvidena prestavitev

S 

Meje parcel št. 1926/11, 12 so urejene in so v natančnosti 4 cm. Del meje parcele 
št. 1926/7 je urejen in je v natančnosti 4 cm. Ostali del parcele št. 1926/7 ni urejen 
in je v natančnosti 30 cm. GJI vodi so vrisani iz javnih GJI evidenc in na osnovi 
videnega na terenu. Geodetski načrt je narejen v ETRS koordinatnem sistemu in 
višinskem sistemu SVS 2010 – Koper.

TABELA POVRŠIN 

a) površina vseh objektov na stiku z zemljiščem 1290 m2

b) tlakovane odprte bivalne površine 383 m2

c) tlakovane prometne in funkcionalne površine 1561,9 m2

d) zelene površine 92 m2

velikost gradbene parcele (a+b+c+d) 3327,0 m2

zazidana površina 1290,1 m2

bruto površina objekta 1290,1 m2

bruto prostornina objekta 9298,1 m3

faktor zazidanosti (FZ) 0,39

faktor prostornosti (FP) 2,79

faktor izrabe (FI) 0,39

faktor odprtih bivalnih površin (FOBP) 11,5%

faktor zelenih površin (FZP) 2,8%



TABELA POVRŠIN 

a) površina vseh objektov na stiku z zemljiščem 1290 m2

b) tlakovane odprte bivalne površine 383 m2

c) tlakovane prometne in funkcionalne površine 1561,9 m2

d) zelene površine 92 m2

velikost gradbene parcele (a+b+c+d) 3327,0 m2

zazidana površina 1290,1 m2

bruto površina objekta 1290,1 m2

bruto prostornina objekta 9298,1 m3

faktor zazidanosti (FZ) 0,39

faktor prostornosti (FP) 2,79

faktor izrabe (FI) 0,39

faktor odprtih bivalnih površin (FOBP) 11,5%

faktor zelenih površin (FZP) 2,8%
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1000 Ljubljana
Vodovodna cesta 97

3

Zbirni center Velike Lašče

0 Julij 2021DGD-10/19

Občina Velike Lašče, Levstikov trg 1, 1315 Velike Lašče

Miha Žlindra, u.d.i.v.k.i. G-3965

1026 ASimona Weber u.d.i.a.

1026 ASimona Weber u.d.i.a.

Prikaz prometnih in 
funkcionalnih površin

LEGENDA:

parcelne meje366/347

območje gradbišča

predvideni objekti

funkcionalno prometne površine

OBMOČJE OBDELAVE: 
Zemljišče parc. št.: 1926/11 in 1926/7, obe v k.o. 1711 - Turjak

vozne poti

S 

Lokacijski prikazi

zelene površine

tlakovane odprte bivalne površine
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1000 Ljubljana
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4

Zbirni center Velike Lašče

0 Julij 2021DGD-10/19

Občina Velike Lašče, Levstikov trg 1, 1315 Velike Lašče

Miha Žlindra, u.d.i.v.k.i. G-3965

1026 ASimona Weber u.d.i.a.

1026 ASimona Weber u.d.i.a.

Prikaz minimalne 
komunalne oskrbe

S 

Lokacijski prikazi
OBMOČJE OBDELAVE: 
Zemljišče parc. št.: 1926/11 in 1926/7, obe v k.o. 1711 - Turjak

Meje parcel št. 1926/11, 12 so urejene in so v natančnosti 4 cm. Del meje parcele 
št. 1926/7 je urejen in je v natančnosti 4 cm. Ostali del parcele št. 1926/7 ni urejen 
in je v natančnosti 30 cm. GJI vodi so vrisani iz javnih GJI evidenc in na osnovi 
videnega na terenu. Geodetski načrt je narejen v ETRS koordinatnem sistemu in 
višinskem sistemu SVS 2010 – Koper.



LEGENDA:

parcelne meje366/347

območje gradbišča

predvideni objekti

panelna ograja

streha

1

SEZNAM OBJEKTOV:

Nadstrešnica 1

2 Nadstrešnica 2

3 Nadstrešnica 3

4 Center ponovne uporabe (CPU)

5 AB podporni zid 

S 

H I S, d.o.o.

250

1000 Ljubljana
Vodovodna cesta 97

5

Zbirni center Velike Lašče

0 Julij 2021DGD-10/19

Občina Velike Lašče, Levstikov trg 1, 1315 Velike Lašče

Miha Žlindra, u.d.i.v.k.i. G-3965

1026 ASimona Weber u.d.i.a.

1026 ASimona Weber u.d.i.a.

Gradbena in ureditvena situacija
Zasnova požarne varnosti

Lokacijski prikazi

x

XY

6 x 11 m

izhod iz objekta

smer zapustitve objekta

nadtalni hidrantni prikl.

dovoz - gasilska pot

zbirno mesto / število oseb na zbirnem mestu 

delovna površina za gasilce

število ljudi v objektu

predvideni gasilniki

vplivno območje požara PS 1

vplivno območje požara PS 2

OBMOČJE OBDELAVE: 
Zemljišče parc. št.: 1926/11 in 1926/7, obe v k.o. 1711 - Turjak

Meje parcel št. 1926/11, 12 so urejene in so v natančnosti 4 cm. Del meje parcele 
št. 1926/7 je urejen in je v natančnosti 4 cm. Ostali del parcele št. 1926/7 ni urejen 
in je v natančnosti 30 cm. GJI vodi so vrisani iz javnih GJI evidenc in na osnovi 
videnega na terenu. Geodetski načrt je narejen v ETRS koordinatnem sistemu in 
višinskem sistemu SVS 2010 – Koper.

12EG.



LEGENDA

območje gradbišča

obstoječ teren

višinske kote
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1:100

Grafični prikaz značilnih prerezov - 
Prečni prerez A-A

OBMOČJE OBDELAVE: 
Zemljišče parc. št.: 1926/11 in 1926/7, obe v k.o. 1711 - Turjak

Lokacijski prikazi

območje izkopov
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