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V. PRAVNE PODLAGE ZA SPREJEM:   

        

 Zakon o lokalni samoupravi (ZLS-UPB2, Uradni list RS, št. 94/07, 76/08, 79/09, 51/10, 

40/12-ZUJF in 14/15-ZUUJFO); 

mailto:obcina@slov-bistrica.si
http://www.slovenska-bistrica.si/


  

 Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 

80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. 

US in 14/15 - ZUUJFO); 

 Statut Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, 55/10). 
 

VI.  NAMEN, CILJI SPREJEMA 

 
Postopek priprave sprememb in dopolnitev Odloka o začasnih prostorskih ureditvenih pogojih 

za centralna naselja v Občini Slovenska Bistrica in mesto Slovenska Bistrica (UPB, Uradni list 

RS, št. 91/15, 15/16 in 74/16) (v nadaljevanju: spremembe in dopolnitve PUP) se je pričel na 

podlagi podane pobude podjetja Impol d.o.o.. 

 

Območje obdelave zajema del območja mesta Slovenska Bistrica in sicer zemljišča s parc. št. 

27/2 -del, 937/1 -del, 936/1 -del, vse k. o. Slovenska Bistrica ter zemljišča s parc. št. 398/1, 

396/2, 396/4, 398/2, *50/12, 401, vse k. o. Zgornja Bistrica. Znotraj obstoječe cone A, B in E so 

se določile enote urejanja prostora (EUP) s posebnimi prostorskimi izvedbenimi pogoji z 

možnostjo skladiščnih objektov za potrebe podjetja Impol. Hkrati se v tem delu območja 

spreminja oz. dopolnjuje tudi grafični del odloka, v okviru katerega se opredeli meja EUP.  

 

Postopek izdelave in sprejema sprememb in dopolnitev PUP-a  se je vodil v skladu z Zakonom 

o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/2007). Stroške izdelave strokovnih podlag 

nosi pobudnik oz. investitor. Načrtovalec sprememb in dopolnitev PUP je po izboru pobudnika 

Ibis d.o.o., Slovenska Bistrica. 

 

Na podlagi sprejetega Sklepa o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o začasnih 

prostorskih ureditvenih pogojih za centralna naselja v Občini Slovenska Bistrica in mesto 

Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 14/2017, z dne 24.3.2017), podanega predloga 

pobudnika, pridobljenih smernic nosilcev urejanja prostora se je izdelal dopolnjen osnutek 

odloka. Ta je bil javno razgrnjen od 30.05.2017 do 14.06.2017 in javno obravnavan dne 

13.06.2017, v prostorih občine. V okviru javne razgrnitve sicer ni bilo podanih pripomb, po 

zaključeni javni razgrnitvi pa smo prejeli dopis oz. pripombo občana in lastnika sosednjega 

zemljišča, ki meji na območje, ki je predmet sprememb in dopolnitev PUP. Pripomba je bila 

obravnavana, izveden sestanek s pripombodajalcem, pobudniku sprememb in dopolnitev PUP 

pa naloženo, da z lastnikom sosednjega zemljišča poišče ustrezno rešitev. Po predstavitvi 

podjetja Impol o nameri predvidenega posega v prostor, se lastnik sosednjega zemljišča s 

predlogom strinja, v kolikor bo predvidena gradnja v takšnem obsegu, kot je bila predstavljena 

(priložen dopis pobudnika sprememb in dopolnitev PUP). 

 

Na osnovi tega je bil izdelan predlog sprememb in dopolnitev odloka, kateri je bil v pregled in 

potrditev posredovan nosilcem urejanja prostora. Z njihove strani so bila pridobljena pozitivna 

mnenja, razen s strani Telemacha. V 15-dnevnem zakonsko določenem roku, mnenja nismo 

prejeli, kar se šteje kot molk organa in hkrati pozitivno mnenje. Predlog je sestavljen iz 

tekstualnega in grafičnega dela, izdelan v analogni in digitalni obliki. 

 

Sprejeti odlok predstavlja pravno podlago za vodenje nadaljnjih postopkov pridobitve projektne 

dokumentacije in upravnih dovoljenj za gradnjo načrtovanih objektov in drugih posegov v 

prostor. 

 

Predlagane spremembe in dopolnitve odloka: 



  

35. člen; se spremeni 

 

Besedilo starega člena: 

Na posameznih območjih (conah) so dovoljeni naslednji posegi v prostor. 

A. dovoljena je gradnja individualnih stanovanjskih objektov, enostanovanjske (samostoječe 

hiše, vile, kmečke hiše in podobne enostanovanjske stavbe, vrstne hiše, kot so atrijske vrstne 

hiše ali vrstne hiše z enim stanovanjem, ki ima svojo streho in lasten vhod iz pritličja, v katerih 

se nahaja eno stanovanje), dvostanovanjske stavbe (samostoječe hiše ali vrstne hiše, kot so 

atrijske vrstne hiše ali vrstne hiše, v katerih se nahajata dve stanovanji-dvojčki), tri-in 

večstanovanjske stavbe kadar gre za adaptacijo obstoječih objektov za stanovanjske namene, 

ob upoštevanju določil 4. odstavka 10. člena tega odloka, prizidave, nadzidave, adaptacije 

obstoječih objektov za stanovanjske namene in nadomestna gradnja dotrajanih stanovanjskih 

objektov; mirna obrt + obstoječe dejavnosti nadaljevati; 

 

B. dovoljena je gradnja obrtnih, obrtno – stanovanjskih objektov, kmetijskih objektov, 

spremljajočih objektov ter sprememba namembnosti obstoječih objektov za obrtne in servisne 

dejavnosti ob upoštevanju veljavnih predpisov, povečava obstoječe obrtne delavnice (prizidava) 

kot nujna funkcionalna dopolnitev obstoječe dejavnosti. Vsaka povečava tehnologije mora biti 

podprta s potrebnimi ekološkimi mnenji in pogoji; 

 

C. dovoljena je gradnja proizvodno obrtnih delavnic ob upoštevanju veljavnih normativov in 

predpisov; 

 

D. dovoljena je družbeno usmerjena gradnja (novogradnja) večstanovanjskih objektov v smislu 

prostorsko – funkcionalne zaokrožitve območja, zapolnitve, prizidave, nadzidave, prenove in 

gradnja nadomestnih več-stanovanjskih objektov ter sprememba namembnosti obstoječih 

prostorov za potrebe servisne dejavnosti in mirne uslužnostne obrti; dovoljeno je tudi 

nadaljevanje vseh že obstoječih dejavnosti;  

 

E. dovoljena je povečava obstoječih industrijskih objektov kot nujna funkcionalna dopolnitev 

obstoječih dejavnosti; 

 

F. dovoljena je gradnja nadomestnih individualnih stanovanjskih in obrtno – stanovanjskih 

objektov. Prizidave, nadzidave ter adaptacije obstoječih objektov za stanovanjske in obrtno – 

stanovanjske namene, namenjene drobni nemoteči obrti; 

 

G. dovoljene so novogradnje, prizidave, adaptacije in nadomestne gradnje za kmetijske 

proizvodnje; 

 

H. dovoljena je gradnja športno rekreacijskih objektov s spremljajočimi programi, vključno z 

oskrbnimi in storitvenimi dejavnostmi; 

 

I.  centralne, oskrbne, storitvene in poslovne dejavnosti; 

 

J. hotel, motel, penzion in podobne stavbe za nastanitev; 

 

K. stanovanjske stavbe z oskrbovanimi stanovanji, stanovanjske stavbe za posebne namene, 

stavbe za zdravstvo; 

 

L. stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo; 



  

 

M. parkovne-zelene površine. 

 

Na območjih, kjer je znotraj ureditvenega območja PUP predvideno urejanje s podrobnejšimi 

prostorskimi načrti, so glede na podrobnejšo namensko rabo območja predpisani sledeči 

pogoji za načrtovanje predmetnih OPPN: 

 

1) OPPN predvideni na območju podrobnejše namenske rabe cone A, cone A,B, cone A,B,C: 

 

FZ: 0,4  

 0,6 (za enostanovanjske stavbe:vrste hiše ali 

dvojčke) 

Etažnost: K+P+1+(M) 

Oblikovanje:  Praviloma podolgovatega tlorisa oziroma 

tlorisa v razmerju 1:1 

 Strehe dvokapnice, enokapnice s 

fotovoltaiko ali ravne strehe, ki so 

ekstenzivno zazelenjene oziroma z 

samostojnimi sevalnimi elementi (SSE) ali 

fotovoltaiko 

 

Posebni pogoji: Na območju s parc. št. 478/1, 466, 476, 475, 702, 

701, 704, 706, 470, 471, 707, 473, 712, 468, 709, 

714, 715/2 vse k.o. Zg. Bistrica je pri načrtovanju 

OPPN potrebno upoštevati sledeče: 

 Ob obstoječi industrijski coni IMPOL je 

potrebno načrtovati takšne dejavnosti, ki 

ne bodo negativno vplivale na industrijsko 

cono IMPOL; 

 Ob obstoječi industrijski coni IMPOL naj 

se ne načrtuje objektov in dejavnosti, za 

katere bi lahko bil vpliv industrijske cone 

IMPOL moteč, predvsem z obremenitvami 

s hrupom zaradi proizvodnje in z njo 

povezanih procesov; 



  

 Izvedba protihrupnih ukrepov, ki je 

posledica nove pozidave, mora biti sestavni 

del komunalnega opremljanja območja. 

 

       2) OPPN predvideni na območju podrobnejše namenske rabe cone A,B,E in cone A,B,E,J: 

 

FZ za objekte cone A,B,J: 0,6 

Etažnost za objekte cone A,B,J: K+P+4+(M) 

Oblikovanje:  Praviloma podolgovatega tlorisa oziroma 

tlorisa v razmerju 1:1 

 Strehe dvokapnice, enokapnice oziroma 

ravne strehe, z možnostjo ekstenzivne 

zazelenitve oziroma z samostojnimi 

sevalnimi elementi (SSE) ali fotovoltaiko 

 

FZ za objekte cone E: / 

Etažnost za objekte cone E: K+P+2 

Oblikovanje:  Praviloma podolgovatega tlorisa oziroma 

tlorisa v razmerju 1:1 

 Strehe dvokapnice, enokapnice oziroma 

ravne strehe, z možnostjo ekstenzivne 

zazelenitve oziroma z samostojnimi 

sevalnimi elementi (SSE) ali fotovoltaiko 

 

 

 

      3) OPPN predvideni na območju podrobnejše namenske rabe cone E: 

 

FZ: / 

Etažnost: K+P+2 

Oblikovanje:  Je prilagojena glede na tehnološke zahteve 

proizvodnje 

 



  

 

      4) OPPN predvideni na območju podrobnejše namenske rabe cone I,A: 

 

FZ: 0,6 

Etažnost: K+P+2 

Oblikovanje:  Praviloma podolgovatega tlorisa oziroma 

tlorisa v razmerju 1:1 

 Strehe dvokapnice, enokapnice s 

fotovoltaiko ali ravne strehe, ki so 

ekstenzivno zazelenjene oziroma z 

samostojnimi sevalnimi elementi (SSE) ali 

fotovoltaiko 

 

 

      5) OPPN predvideni na območju podrobnejše namenske rabe cone V: 

 

FZ: 0,6 

Etažnost: K+P+4+M 

Namembnost:  Stanovanjska, storitvena, obrtna, športna, 

turistična dejavnost in centralne dejavnosti 

Oblikovanje:  Praviloma podolgovatega tlorisa oziroma 

tlorisa v razmerju 1:1 

 Strehe dvokapnice, enokapnice s 

fotovoltaiko ali ravne strehe, ki so 

ekstenzivno zazelenjene oziroma z 

samostojnimi sevalnimi elementi (SSE) ali 

fotovoltaiko 

 

 

      6) OPPN predvideni na območju podrobnejše namenske rabe cone K,L: 

 

FZ: 0,6 

Etažnost: K+P+3 



  

Oblikovanje: Se prilagaja namembnosti objekta 

 

 

      7) OPPN predvideni na območju podrobnejše namenske rabe cone D: 

 

FZ: 0,6 

Etažnost: K+P+4 +M 

Oblikovanje:  Praviloma podolgovatega tlorisa  

 Strehe dvokapnice, enokapnice ali ravne 

strehe 

 

 

Z OPPN se podrobneje načrtuje prostorske ureditve na območjih, ki jih je potrebno enovito 

zasnovati in opremiti ali sanirati. Za območja, ki se urejajo z OPPN, se pripravi po en OPPN 

ali več OPPN, pri čemer se zagotovi, da posamezen OPPN vključuje prostorsko ali 

funkcionalno smiselno zaključeno celoto, vključno s predvidenimi zelenimi površinami in GJI 

ter da dinamika priprave posameznih OPPN zagotavlja smiselno faznost prostorskih ureditev. 

Če se izdela OPPN samo za del območja, za katerega je predvidena izdelava OPPN, se pripravi 

strokovna podlaga za celotno območje OPPN. Z njim se predvidijo tudi celovite rešitve GJI za 

celotno območje urejanja. Meje OPPN se lahko spremenijo, če se v strokovnih podlagah 

ugotovi utemeljena potreba po spremembi meje OPPN. 

 

Besedilo novega člena:  

 

Na posameznih območjih (conah) so dovoljeni naslednji posegi v prostor. 

A. dovoljena je gradnja individualnih stanovanjskih objektov, enostanovanjske (samostoječe 

hiše, vile, kmečke hiše in podobne enostanovanjske stavbe, vrstne hiše, kot so atrijske vrstne 

hiše ali vrstne hiše z enim stanovanjem, ki ima svojo streho in lasten vhod iz pritličja, v katerih 

se nahaja eno stanovanje), dvostanovanjske stavbe (samostoječe hiše ali vrstne hiše, kot so 

atrijske vrstne hiše ali vrstne hiše, v katerih se nahajata dve stanovanji-dvojčki), tri-in 

večstanovanjske stavbe kadar gre za adaptacijo obstoječih objektov za stanovanjske namene, ob 

upoštevanju določil 4. odstavka 10. člena tega odloka, prizidave, nadzidave, adaptacije 

obstoječih objektov za stanovanjske namene in nadomestna gradnja dotrajanih stanovanjskih 

objektov; mirna obrt + obstoječe dejavnosti nadaljevati; 

 

B. dovoljena je gradnja obrtnih, obrtno – stanovanjskih objektov, kmetijskih objektov, 

spremljajočih objektov ter sprememba namembnosti obstoječih objektov za obrtne in servisne 

dejavnosti ob upoštevanju veljavnih predpisov, povečava obstoječe obrtne delavnice (prizidava) 

kot nujna funkcionalna dopolnitev obstoječe dejavnosti. Vsaka povečava tehnologije mora biti 

podprta s potrebnimi ekološkimi mnenji in pogoji; 

 

C. dovoljena je gradnja proizvodno obrtnih delavnic ob upoštevanju veljavnih normativov in 

predpisov; 

 



  

D. dovoljena je družbeno usmerjena gradnja (novogradnja) večstanovanjskih objektov v smislu 

prostorsko – funkcionalne zaokrožitve območja, zapolnitve, prizidave, nadzidave, prenove in 

gradnja nadomestnih več-stanovanjskih objektov ter sprememba namembnosti obstoječih 

prostorov za potrebe servisne dejavnosti in mirne uslužnostne obrti; dovoljeno je tudi 

nadaljevanje vseh že obstoječih dejavnosti;  

 

E. dovoljena je povečava obstoječih industrijskih objektov kot nujna funkcionalna dopolnitev 

obstoječih dejavnosti; 

 

F. dovoljena je gradnja nadomestnih individualnih stanovanjskih in obrtno – stanovanjskih 

objektov. Prizidave, nadzidave ter adaptacije obstoječih objektov za stanovanjske in obrtno – 

stanovanjske namene, namenjene drobni nemoteči obrti; 

 

G. dovoljene so novogradnje, prizidave, adaptacije in nadomestne gradnje za kmetijske 

proizvodnje; 

 

H. dovoljena je gradnja športno rekreacijskih objektov s spremljajočimi programi, vključno z 

oskrbnimi in storitvenimi dejavnostmi; 

 

I.  centralne, oskrbne, storitvene in poslovne dejavnosti; 

 

J. hotel, motel, penzion in podobne stavbe za nastanitev; 

 

K. stanovanjske stavbe z oskrbovanimi stanovanji, stanovanjske stavbe za posebne namene, 

stavbe za zdravstvo; 

 

L. stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo; 

 

M. parkovne-zelene površine. 

 

Na območjih, kjer je znotraj ureditvenega območja PUP predvideno urejanje s podrobnejšimi 

prostorskimi načrti, so glede na podrobnejšo namensko rabo območja predpisani sledeči pogoji 

za načrtovanje predmetnih OPPN: 

 

1) OPPN predvideni na območju podrobnejše namenske rabe cone A, cone A,B, cone A,B,C: 

 

FZ za cono A: 0,6 (za enostanovanjske stavbe: vrste hiše ali dvojčke) 

Etažnost: K+P+1+(M) 

Oblikovanje:  Praviloma podolgovatega tlorisa oziroma 

tlorisa v razmerju 1:1 

 Strehe dvokapnice, enokapnice s fotovoltaiko 

ali ravne strehe, ki so ekstenzivno zazelenjene 

oziroma z samostojnimi sevalnimi elementi 

(SSE) ali fotovoltaiko 

 



  

Posebni pogoji:  Na območju s parc.št. 478/1, 466, 476, 475, 

702, 701, 704, 706, 470, 471, 707, 473, 712, 

468, 709, 714, 715/2 vse k.o. Zg. Bistrica je pri 

načrtovanju OPPN potrebno upoštevati 

sledeče: 

- ob obstoječi industrijski coni IMPOL je 

potrebno načrtovati takšne dejavnosti, ki ne 

bodo negativno vplivale na industrijsko cono 

IMPOL; 

- Ob obstoječi industrijski coni IMPOL naj se 

ne načrtuje objektov in dejavnosti, za katere bi 

lahko bil vpliv industrijske cone IMPOL 

moteč, predvsem z obremenitvami s hrupom 

zaradi proizvodnje in z njo povezanih 

procesov; 

- izvedba protihrupnih ukrepov, ki je posledica 

nove pozidave, mora biti sestavni del 

komunalnega opremljanja območja. 

 

       2) OPPN predvideni na območju podrobnejše namenske rabe cone A,B,E in cone A,B,E,J: 

 

FZ za objekte cone A,B,J: 0,6 

Etažnost za objekte cone A,B,J: K+P+4+(M) 

Oblikovanje:  Praviloma podolgovatega tlorisa oziroma 

tlorisa v razmerju 1:1 

 Strehe dvokapnice, enokapnice oziroma 

ravne strehe, z možnostjo ekstenzivne 

zazelenitve oziroma z samostojnimi 

sevalnimi elementi (SSE) ali fotovoltaiko 

 

FZ za objekte cone E: / 

Etažnost za objekte cone E: K+P+2 

Oblikovanje:  Praviloma podolgovatega tlorisa oziroma 

tlorisa v razmerju 1:1 



  

 Strehe dvokapnice, enokapnice oziroma 

ravne strehe, z možnostjo ekstenzivne 

zazelenitve oziroma z samostojnimi 

sevalnimi elementi (SSE) ali fotovoltaiko 

 

 

 

      3) OPPN predvideni na območju podrobnejše namenske rabe cone E: 

 

FZ: / 

Etažnost: K+P+2 

Oblikovanje:  Je prilagojena glede na tehnološke zahteve 

proizvodnje 

 

 

      4) OPPN predvideni na območju podrobnejše namenske rabe cone I,A: 

 

FZ: 0,6 

Etažnost: K+P+2 

Oblikovanje:  Praviloma podolgovatega tlorisa oziroma 

tlorisa v razmerju 1:1 

 Strehe dvokapnice, enokapnice s 

fotovoltaiko ali ravne strehe, ki so 

ekstenzivno zazelenjene oziroma z 

samostojnimi sevalnimi elementi (SSE) ali 

fotovoltaiko 

 

 

      5) OPPN predvideni na območju podrobnejše namenske rabe cone V: 

 

FZ: 0,6 

Etažnost: K+P+4+M 

Namembnost:  Stanovanjska, storitvena, obrtna, športna, 



  

turistična dejavnost in centralne dejavnosti 

Oblikovanje:  Praviloma podolgovatega tlorisa oziroma 

tlorisa v razmerju 1:1 

 Strehe dvokapnice, enokapnice s 

fotovoltaiko ali ravne strehe, ki so 

ekstenzivno zazelenjene oziroma z 

samostojnimi sevalnimi elementi (SSE) ali 

fotovoltaiko 

 

 

      6) OPPN predvideni na območju podrobnejše namenske rabe cone K,L: 

 

FZ: 0,6 

Etažnost: K+P+3 

Oblikovanje: Se prilagaja namembnosti objekta 

 

 

      7) OPPN predvideni na območju podrobnejše namenske rabe cone D: 

 

FZ: 0,6 

Etažnost: K+P+4 +M 

Oblikovanje:  Praviloma podolgovatega tlorisa  

 Strehe dvokapnice, enokapnice ali ravne 

strehe 

 

 

Z OPPN se podrobneje načrtuje prostorske ureditve na območjih, ki jih je potrebno enovito 

zasnovati in opremiti ali sanirati. Za območja, ki se urejajo z OPPN, se pripravi po en OPPN ali 

več OPPN, pri čemer se zagotovi, da posamezen OPPN vključuje prostorsko ali funkcionalno 

smiselno zaključeno celoto, vključno s predvidenimi zelenimi površinami in GJI ter da 

dinamika priprave posameznih OPPN zagotavlja smiselno faznost prostorskih ureditev. 

Če se izdela OPPN samo za del območja, za katerega je predvidena izdelava OPPN, se pripravi 

strokovna podlaga za celotno območje OPPN. Z njim se predvidijo tudi celovite rešitve GJI za 

celotno območje urejanja. Meje OPPN se lahko spremenijo, če se v strokovnih podlagah 

ugotovi utemeljena potreba po spremembi meje OPPN. 

 

 



  

Doda se novi 35. a člen;  
 

Besedilo novega člena: 

 

Prostorski izvedbeni pogoji glede velikosti in oblikovanja stavb znotraj posebne enote urejanja 

prostora na parcelah ali njihovih delih št. 27/2, 937/1, 936/1 vse k.o. Slovenska Bistrica in št. 

398/1, 396/4, 398/2, *50/12, 401  vse k.o. Zgornja Bistrica 

 

1) Na zemljiščih na parcelah ali njihovi delih 27/2, 937/1, 936/1 vse k.o. Slovenska Bistrica in 

št. 398/1, 396/4, 398/2, *50/12, 401  vse k.o. Zgornja Bistrica, se oblikuje posebna enota 

urejanja prostora (z oznako EUP_SLBp/1), na katerih so dopustni naslednji posegi: 

- rušitve, rekonstrukcije, dozidave in adaptacije obstoječih objektov in naprav ki vsebinsko, 

funkcionalno in tehnološko dopolnjujejo predvideno skladiščno dejavnost; 

- novogradnje objektov in naprav, ki vsebinsko, funkcionalno in tehnološko dopolnjujejo 

predvideno skladiščno dejavnost. 

2) Znotraj posebne EUP so dopustne sledeče stavbe in gradbeno inženirski objekti: 

     - CC-SI 12520-Rezervoarji, silosi, skladišča 

     - CC-SI 21120 - Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne ceste 

     - CC-SI 222 Lokalni cevovodi, lokalni (distribucijski) elektroenergetski vodi in lokalna  

                        (dostopovna) komunikacijska omrežja 

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

- ureditev manipulativnih površin tako, da omogoča funkcioniranje dejavnosti. 

3) Prostorski izvedbeni pogoji glede velikosti in oblikovanja znotraj posebne EUP: 

    a) tlorisni gabariti:  

        - tlorisna zasnova stavb mora upoštevati funkcijo območja in optimalno izrabo  

          prostora ter tehnološke pogoje in omejitve, 

        - tlorisni gabariti niso enotno predpisani, prilagojeni morajo biti velikosti in legi parcele    

         ter namembnosti območja in funkciji stavb 

        - upošteva naj se gradbene linije ob javnem prostoru. 

     b) višinski gabariti: 

         - višinski gabariti so prilagojeni višini objektov v coni E. 

     c) streha: 

        - za objekte večjih dimenzij se priporočajo ravne strehe, lahko tudi enokapne ali  

         dvokapne nizkih naklonov in polkrožne, 

       - strešna kritina je praviloma opečne barve, lahko pa je tudi črne ali rjave barve, če  

          takšne strehe prevladujejo v okolici. 

     č) arhitektonsko oblikovanje stavb: 

         - sodobno oblikovanje in členitev fasad, umeščanje fasadnih odprtin in drugih  

           fasadnih elementov naj bodo enostavni in poenoteni na območju EUP, oblikovalski  

           poudarki naj bodo na vhodnih glavnih fasadah objekta. 

 

 

Doda se novi 35. b člen;  

 

Besedilo novega člena: 

 

Prostorski izvedbeni pogoji glede velikosti in oblikovanja stavb znotraj posebne enota urejanja 

prostora na parceli ali njenem delu št. 396/2 k.o. Zgornja Bistrica 

 



  

1) Na zemljišču na parceli ali njenem delu 396/2 k.o. Zgornja Bistrica, se oblikuje posebna 

enota urejanja prostora (z oznako EUP_SLBp/2), na kateri so dopustni naslednji posegi: 

- rušitve obstoječih objektov in naprav 

-rekonstrukcije, dozidave in adaptacije obstoječih objektov in naprav ki vsebinsko, funkcionalno 

in tehnološko dopolnjujejo predvideno skladiščno dejavnost; 

- novogradnje objektov in naprav, ki vsebinsko, funkcionalno in tehnološko dopolnjujejo 

predvideno skladiščno dejavnost 

- vzdrževanje legalno zgrajenih objektov 

- gradnja in postavitev nezahtevnih in enostavnih objektov. 

2) Znotraj posebne EUP so dopustne sledeče stavbe in gradbeno inženirski objekti: 

     - CC-SI 12520-Rezervoarji, silosi, skladišča 

     - CC-SI 21120 - Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne ceste 

     - CC-SI 222 Lokalni cevovodi, lokalni (distribucijski) elektroenergetski vodi in lokalna  

                        (dostopovna) komunikacijska omrežja 

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

- ureditev manipulativnih površin tako, da omogoča funkcioniranje dejavnosti. 

3) Prostorski izvedbeni pogoji glede velikosti in oblikovanja znotraj posebne EUP: 

    a) tlorisni gabariti:  

        - tlorisna zasnova stavb mora upoštevati funkcijo območja in optimalno izrabo  

          prostora ter tehnološke pogoje in omejitve, 

        - tlorisni gabariti niso enotno predpisani, prilagojeni morajo biti velikosti in legi parcele    

         ter namembnosti območja in funkciji stavb 

        - upošteva naj se gradbene linije ob javnem prostoru. 

     b) višinski gabariti: 

         - višinski gabariti so prilagojeni višini objektov v coni E. 

     c) streha: 

        - za objekte večjih dimenzij se priporočajo ravne strehe, lahko tudi enokapne ali  

         dvokapne nizkih naklonov in polkrožne, 

       - strešna kritina je praviloma opečne barve, lahko pa je tudi črne ali rjave barve, če  

          takšne strehe prevladujejo v okolici. 

     č) arhitektonsko oblikovanje stavb: 

         - sodobno oblikovanje in členitev fasad, umeščanje fasadnih odprtin in drugih  

           fasadnih elementov naj bodo enostavni in poenoteni na območju EUP, oblikovalski  

           poudarki naj bodo na vhodnih glavnih fasadah objekta. 

 

38. člen; se spremeni 

 

Besedilo starega člena: 

 

Sestavni del odloka so grafične priloge – Spremembe in dopolnitve PUP, oktober 2016, v merilu 

1:5000, ki so v digitalni in analogni obliki. 

 

Besedilo novega člena: 

 

Sestavni del odloka so grafične priloge - Spremembe in dopolnitve PUP, junij 2017, v merilu 

1:5000, ki so v analogni in digitalni obliki. 

 

VII. FINANČNE POSLEDICE 

 

      Sprejetje predlaganega odloka nima neposrednih finančnih posledic za občinski proračun. 



  

 

VIII.  PREDLOG SKLEPA 
 

             Občinskemu svetu predlagamo, da obravnava predloženo gradivo, o njem razpravlja ter sprejme  

             naslednji 

 

 

S K L E P 

 

      Občinski svet Občine Slovenska Bistrica sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o  

      začasnih prostorskih ureditvenih pogojih za centralna naselja v občini Slovenska Bistrica in  

      mesto Slovenska Bistrica- I. obravnava              

 

 

 

 

 

 

S spoštovanjem, 

 

 

 

                    Pripravila: 

     Janja MLAKER, dipl.inž.agr. 

                                                                                            Vodja oddelka za okolje in prostor: 

                                                                                                          Milan OZIMIČ 

 

 

 

 

 

 

Priloge: 
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasnih prostorskih ureditvenih pogojih za 

centralna naselja v občini Slovenska Bistrica in mesto Slovenska Bistrica - I. obravnava 

 Predlog sprememb in dopolnitev Odloka o začasnih prostorskih ureditvenih pogojih za 

centralna naselja v občini Slovenska Bistrica in mesto Slovenska Bistrica, Ibis d.o.o., št. 

10/2017, september 2017 

 Grafične priloge 



 
 

O  B  Č  I  N  A 

SLOVENSKA BISTRICA 

O  b  č  i  n  s  k  i   s  v  e  t 

 
Kolodvorska ulica 10,  2310 Slovenska Bistrica 

telefon: h.c. + 386 2 / 843 28 00,   843 28 10   fax: + 386 2 / 81 81 141   e-mail: obcina@slov-bistrica.si 

uradna spletna stran: http://www.slovenska-bistrica.si 

 

Na podlagi 61.a člena v povezavi s 96. členom Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list 

RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – 

ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) ter 16. člena Statuta Občine 

Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 55/10) je Občinski svet Občine Slovenska Bistrica na 

__. redni seji dne _______    sprejel 

 

 

O D L O K 

o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasnih prostorskih ureditvenih pogojih 

za centralna naselja v Občini Slovenska Bistrica in mesto Slovenska Bistrica 

 

 

1. člen 

 

Z Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasnih prostorskih ureditvenih pogojih 

za centralna naselja v Občini Slovenska Bistrica in mesto Slovenska Bistrica se spreminja 

Odlok o začasnih prostorskih ureditvenih pogojih za centralna naselja v Občini Slovenska 

Bistrica in mesto Slovenska Bistrica (uradno prečiščeno besedilo, Uradni list RS, št. 91/15, 

15/16 in 74/16; v nadaljevanju: Odlok o PUP). 

 

2. člen 

 

V 35. členu se točka 1) spremeni tako, da glasi: 

"1) OPPN predvideni na območju podrobnejše namenske rabe cone A, cone A,B in cone 

A,B,C: 

FZ za cono A: 0,6 (za enostanovanjske stavbe:vrste hiše ali 

dvojčke) 

Etažnost: K+P+1+(M) 

Oblikovanje:  Praviloma podolgovatega tlorisa 

oziroma tlorisa v razmerju 1:1 

 Strehe dvokapnice, enokapnice s 

fotovoltaiko ali ravne strehe, ki so 

ekstenzivno zazelenjene oziroma z 

samostojnimi sevalnimi elementi (SSE) 

mailto:obcina@slov-bistrica.si
http://www.slovenska-bistrica.si/


ali fotovoltaiko 

 

Posebni pogoji:  Na območju s parc.št. 478/1, 466, 476, 

475, 702, 701, 704, 706, 470, 471, 707, 

473, 712, 468, 709, 714, 715/2 vse k.o. 

Zg. Bistrica je pri načrtovanju OPPN 

potrebno upoštevati sledeče: 

- ob obstoječi industrijski coni IMPOL 

je potrebno načrtovati takšne dejavnosti, 

ki ne bodo negativno vplivale na 

industrijsko cono IMPOL; 

- Ob obstoječi industrijski coni IMPOL 

naj se ne načrtuje objektov in 

dejavnosti, za katere bi lahko bil vpliv 

industrijske cone IMPOL moteč, 

predvsem z obremenitvami s hrupom 

zaradi proizvodnje in z njo povezanih 

procesov; 

- izvedba protihrupnih ukrepov, ki je 

posledica nove pozidave, mora biti 

sestavni del komunalnega opremljanja 

območja. 

 

 

3. člen 

 

Za 35. se doda novi 35.a člen, ki glasi: 

" 35.a člen 

Prostorski izvedbeni pogoji glede velikosti in oblikovanja stavb znotraj posebne enote 

urejanja prostora na parcelah ali njihovih delih št. 27/2, 937/1, 936/1 vse k.o. Slovenska 

Bistrica in št. 398/1, 396/4, 398/2, *50/12, 401  vse k.o. Zgornja Bistrica 

 

1) Na zemljiščih na parcelah ali njihovi delih 27/2, 937/1, 936/1 vse k.o. Slovenska 

Bistrica in št. 398/1, 396/4, 398/2, *50/12, 401  vse k.o. Zgornja Bistrica, se oblikuje 

posebna enota urejanja prostora (z oznako EUP_SLBp/1), na katerih so dopustni naslednji 

posegi: 

- rušitve, rekonstrukcije, dozidave in adaptacije obstoječih objektov in naprav ki vsebinsko, 

funkcionalno in tehnološko dopolnjujejo predvideno skladiščno dejavnost; 

- novogradnje objektov in naprav, ki vsebinsko, funkcionalno in tehnološko dopolnjujejo 



predvideno skladiščno dejavnost. 

2) Znotraj posebne EUP so dopustne sledeče stavbe in gradbeno inženirski objekti: 

     - CC-SI 12520-Rezervoarji, silosi, skladišča 

     - CC-SI 21120 - Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne ceste 

     - CC-SI 222 Lokalni cevovodi, lokalni (distribucijski) elektroenergetski vodi in lokalna  

                        (dostopovna) komunikacijska omrežja 

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

- ureditev manipulativnih površin tako, da omogoča funkcioniranje dejavnosti. 

3) Prostorski izvedbeni pogoji glede velikosti in oblikovanja znotraj posebne EUP: 

    a) tlorisni gabariti:  

        - tlorisna zasnova stavb mora upoštevati funkcijo območja in optimalno izrabo  

          prostora ter tehnološke pogoje in omejitve, 

        - tlorisni gabariti niso enotno predpisani, prilagojeni morajo biti velikosti in legi 

parcele    

         ter namembnosti območja in funkciji stavb 

        - upošteva naj se gradbene linije ob javnem prostoru. 

     b) višinski gabariti: 

         - višinski gabariti so prilagojeni višini objektov v coni E. 

     c) streha: 

        - za objekte večjih dimenzij se priporočajo ravne strehe, lahko tudi enokapne ali  

         dvokapne nizkih naklonov in polkrožne, 

       - strešna kritina je praviloma opečne barve, lahko pa je tudi črne ali rjave barve, če  

          takšne strehe prevladujejo v okolici. 

     č) arhitektonsko oblikovanje stavb: 

         - sodobno oblikovanje in členitev fasad, umeščanje fasadnih odprtin in drugih  

           fasadnih elementov naj bodo enostavni in poenoteni na območju EUP, oblikovalski  

           poudarki naj bodo na vhodnih glavnih fasadah objekta." 

 

 

4. člen 

Za 35.a se doda novi 35.b člen, ki glasi: 

" 35.b člen 

Prostorski izvedbeni pogoji glede velikosti in oblikovanja stavb znotraj posebne enota 

urejanja prostora na parceli ali njenem delu št. 396/2 k.o. Zgornja Bistrica 

 

1) Na zemljišču na parceli ali njenem delu 396/2 k.o. Zgornja Bistrica, se oblikuje posebna 

enota urejanja prostora (z oznako EUP_SLBp/2), na kateri so dopustni naslednji posegi: 

- rušitve obstoječih objektov in naprav 

-rekonstrukcije, dozidave in adaptacije obstoječih objektov in naprav ki vsebinsko, 

funkcionalno in tehnološko dopolnjujejo predvideno skladiščno dejavnost; 

- novogradnje objektov in naprav, ki vsebinsko, funkcionalno in tehnološko dopolnjujejo 

predvideno skladiščno dejavnost 

- vzdrževanje legalno zgrajenih objektov 

- gradnja in postavitev nezahtevnih in enostavnih objektov. 

2) Znotraj posebne EUP so dopustne sledeče stavbe in gradbeno inženirski objekti: 

     - CC-SI 12520-Rezervoarji, silosi, skladišča 

     - CC-SI 21120 - Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne ceste 

     - CC-SI 222 Lokalni cevovodi, lokalni (distribucijski) elektroenergetski vodi in lokalna  

                        (dostopovna) komunikacijska omrežja 

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



- ureditev manipulativnih površin tako, da omogoča funkcioniranje dejavnosti. 

3) Prostorski izvedbeni pogoji glede velikosti in oblikovanja znotraj posebne EUP: 

    a) tlorisni gabariti:  

        - tlorisna zasnova stavb mora upoštevati funkcijo območja in optimalno izrabo  

          prostora ter tehnološke pogoje in omejitve, 

        - tlorisni gabariti niso enotno predpisani, prilagojeni morajo biti velikosti in legi parcele    

         ter namembnosti območja in funkciji stavb 

        - upošteva naj se gradbene linije ob javnem prostoru. 

     b) višinski gabariti: 

         - višinski gabariti so prilagojeni višini objektov v coni E. 

     c) streha: 

        - za objekte večjih dimenzij se priporočajo ravne strehe, lahko tudi enokapne ali  

         dvokapne nizkih naklonov in polkrožne, 

       - strešna kritina je praviloma opečne barve, lahko pa je tudi črne ali rjave barve, če  

          takšne strehe prevladujejo v okolici. 

     č) arhitektonsko oblikovanje stavb: 

         - sodobno oblikovanje in členitev fasad, umeščanje fasadnih odprtin in drugih  

           fasadnih elementov naj bodo enostavni in poenoteni na območju EUP, oblikovalski  

           poudarki naj bodo na vhodnih glavnih fasadah objekta." 

 

5. člen 

 

Besedilo 38. člena se spremeni in se glasi: 

"Sestavni del odloka so grafične priloge - Spremembe in dopolnitve PUP, junij 2017, v merilu 

1:5000, ki so v analogni in digitalni obliki". 

 

 

6. člen 

 

Odlok o PUP je v času uradnih ur na vpogled na sedežu Občine Slovenska Bistrica. 

 

7. člen 

 

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 

 

 

Št.  

Slovenska Bistrica, dne  

                                                                                                      

              Župan  

       Občine Slovenska Bistrica  

        dr. Ivan Žagar l.r. 
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