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I. PREDLAGATELJ 
             

            Župan dr. Ivan ŽAGAR 

 

II. DELOVNO TELO PRISTOJNO ZA OBRAVNAVO 
      

     Odbor za okolje in urejanja prostora 

 

III.  VRSTA POSTOPKA 
             

           Dvofazni 

 

IV.  FAZA POSTOPKA 
 

I.  obravnava 

 

V. PRAVNE PODLAGE ZA SPREJEM:   

        

 65. člen Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno 

besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US), ki 

določa, da občina ureja zadeve iz svoje pristojnosti z odloki, odredbami, pravilniki in 

navodili. 

 61. in 96. člen 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, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2), ki določa sprejem 
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občinskega podrobnega prostorskega načrta in sprejem sprememb in dopolnitev 

prostorskih izvedbenih aktov, sprejetih na podlagi drugih predpisov. 

 16. člen Statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, 55/10), ki med drugim 

določa pristojnost Občinskega sveta Občine Slovenska Bistrica, da sprejema odloke in 

druge akte.  

 
VI.  NAMEN, CILJI SPREJEMA 

 
Območje zazidalnega načrta (v nadaljevanju ZN) leži v jugovzhodnem obrobju mesta 

Slovenska Bistrica ob avtocesti in je namenjeno gradnji stanovanjskih, upravno storitvenih, 

izobraževalnih, obrtniških in proizvodnih objektov. Območje ZN je v celoti komunalno 

opremljeno in delno pozidano. 

Na posameznih nepozidanih zemljiščih se je izkazal interes po gradnji, ki pa ni v skladu z 

obstoječimi določili Odloka o zazidalnem načrtu za stanovanjsko obrtno zazidavo »Bistrica«.  

Da se omogoči tovrstna gradnja na predmetnem območju, je bilo potrebno pristopiti k 

spremembam in dopolnitvam grafičnega in tekstualnega dela veljavnega prostorskega 

izvedbenega akta. 

 

V skladu z Zakonom 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, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2) je bil sprejet Sklep o začetku priprave sprememb in 

dopolnitev odloka o zazidalnem načrtu za stanovanjsko obrtno zazidavo »Bistrica« (Uradni list 

RS, št. 68/16, z dne 4.11.2016). Na podlagi pridobljenih smernic nosilcev urejanja prostora in 

odločbe Ministrstva za okolje in prostor, da celovite presoje vplivov na okolje v postopku 

priprave ni potrebno izvesti, se je pripravil dopolnjeni osnutek za javno razgrnitev. Javna 

razgrnitev omenjenega dokumenta je na podlagi sklepa župana št. 3505-7/2013-15-1032, z dne 

24.11.2017 potekala od 01.12.2017 do 02.01.2018. Javna obravnava je bila izvedena dne 

19.12.2017 v prostorih občine. V okviru javne razgrnitve in javne obravnave ni bilo podanih 

pripomb oziroma predlogov k razgrnjenemu dopolnjenemu osnutku sprememb in dopolnitev 

ZN. 

 

Postopek izdelave in sprejema prostorskega izvedbenega akta se je vodil v skladu z Zakonom o 

prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) in Pravilnikom o vsebini, obliki in načinu 

priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07). Občina 

Slovenska Bistrica je vodila postopek sprememb in dopolnitev ZN ter nosila stroške izdelave 

strokovnih podlag, načrtovalec kartografskega dela je Ibis d.o.o., Slovenska Bistrica. 

 

Na osnovi tega je bil izdelan predlog odloka, kateri je bil v pregled in potrditev posredovan 

pristojnim nosilcem urejanja prostora od katerih so bila pridobljena vsa pozitivna mnenja, razen 

s strani Direkcije RS za vode in Telekoma. V 30-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 realizacijo občinskega odloka in izvajanje posegov v 

prostor. 

 



  

 

Predlagane spremembe in dopolnitve odloka: 

 

7. člen; se spremeni: 

 

- Besedilo starega člena : 

Obravnavano območje zajema tri funkcionalne celote, ki jih deli mestna cesta – južna 

obvoznica in interni ulici. Zahodni del območja – prva funkcionalno območje, je v celoti 

namenjen za izgradnjo individualnih stanovanjskih hiš, z možnostjo ureditve mirne obrtne, 

storitvene ali poslovno uslužnostne dejavnosti, ter izgradnjo dvojčkov in vrstnih hiš s 

spremljajočo infrastrukturo. Na parceli št. 1660/28, k.o. Slovenska Bistrica je predvidena 

gradnja stanovanjskega objekta. Na parceli št. 1660/204, k.o. Slovenska Bistrica je 

predvidena gradnja parkirišč za lastne potrebe in obiskovalce po projektu 004-1/2010, ki je 

sestavni del tega odloka. 

Predvidena je izgradnja 51 hiš. Ob hišah se lahko postavijo enostavni objekti za lastne 

potrebe (garaža, lopa, uta, drvarnica, nadstrešek, steklenjak, rezervoar za energent, bazen), 

v skladu s predpisi, ki urejajo gradnjo tovrstnih objektov kot tudi manj zahtevni objekt za 

stanovanje ali mirno dejavnost tlorisne površine do 70 m2. 

Drugo in tretje funkcionalno območje sta predvideni za izgradnjo stanovanjskih stavb za 

posebne namene, upravno storitvenih, izobraževalnih, obrtniških in proizvodnih objektov. 

Na stiku med območji ter v bližini obstoječe avtobusne postaje je predvidena izgradnja 

dvonadstropnih poslovno obrtniških blokov in oskrbnega centra. 

V blokih je predvidena kapaciteta ca. 110 enot poslovno storitvenih prostorov, ki se po 

potrebi lahko združujejo v večje enote. 

Skozi območje poteka trasa visokonapetostnega 110 kV daljnovoda ter zavarovani 

arheološki rezervat z nekdanjo rimsko cesto. Na teh površinah veljajo posebni režimi za 

posege v prostor. Vzdolž trase rimske ceste bo potekala rekreacijska in turistična pot 

namenjena le za pešce in kolesarje. 

V obrtni coni je predvidena gradnja 12 večjih industrijskih hal s poslovnimi aneksi ter 33 

manjših obrtniških objektov namenjenih za družinske proizvodno-storitvene obrate. Po 

potrebi je parcele možno združevati v večje enote, ali pa razdruževati v manjše enote. 

Območje poslovno-proizvodnih blokov vsebuje 6 objektov ter objekt oskrbnega centra. 

Predvidene ceste ločimo glede na pomembnost. Imamo lokalno obvoznico na kateri niso 

predvidena parkirišča in so križišča opremljena s smernimi pasovi. Lokalne mestne ulice in 

interne napajalne ceste vsebujejo parkirne površine. 

Za potrebe oskrbnega centra je predvideno posebno parkirišče. 

Skupaj je na območju ZN predvidena izgradnja 531 parkirnih mest. Ob obrtniško 

proizvodnih objektih so predvidene notranje manipulacijske ploščadi. Predvidena je 

izgradnja treh otroških igrišč ter ureditev večnamenskih ploščadi za obiskovalce vzdolž 

trase rimske poti. Preostale površine so ozelenjene. Ob igriščih ter ob ulicah se zasadijo 

pasovi dreves oziroma drevoredi. Križišča in ostale pomembnejše pozicije na kompleksu se 

zaznamujejo z intenzivno obdelanimi hortikulturnimi vložki. 

-  Besedilo novega člena : 

Obravnavano območje zajema tri funkcionalne celote, ki jih deli mestna cesta – južna 

obvoznica in interni ulici. Zahodni del območja – prva funkcionalno območje, je v celoti 

namenjen za izgradnjo individualnih stanovanjskih hiš, z možnostjo ureditve mirne obrtne, 

storitvene ali poslovno uslužnostne dejavnosti, ter izgradnjo dvojčkov in vrstnih hiš s 

spremljajočo infrastrukturo. Na parceli št. 1660/28, k.o. Slovenska Bistrica je predvidena 

gradnja stanovanjskega objekta, z možnostjo ureditve mirne obrti, storitvene ali poslovno 

uslužnostne dejavnosti s spremljajočo infrastrukturo. Na parceli št. 1660/204, k.o. Slovenska 

Bistrica je predvidena gradnja parkirišč za lastne potrebe in obiskovalce ter nezahtevnega 



  

objekta – kioska in vhodnega portala ob pridobitvi soglasja k projektnim rešitvam Elesa po 

projektu št. 776/2017; IDZ, ki je sestavni del odloka. 

Predvidena je izgradnja 51 hiš. Ob hišah se lahko postavijo enostavni objekti za lastne 

potrebe (garaža, lopa, uta, drvarnica, nadstrešek, steklenjak, rezervoar za energent, bazen), v 

skladu s predpisi, ki urejajo gradnjo tovrstnih objektov kot tudi manj zahtevni objekt za 

stanovanje ali mirno dejavnost tlorisne površine do 70 m2. 

Drugo in tretje funkcionalno območje sta predvideni za izgradnjo stanovanjskih stavb za 

posebne namene, upravno storitvenih, izobraževalnih, obrtniških in proizvodnih objektov. 

Na stiku med območji ter v bližini obstoječe avtobusne postaje je predvidena izgradnja 

dvonadstropnih poslovno obrtniških blokov in oskrbnega centra. 

V blokih je predvidena kapaciteta ca. 110 enot poslovno storitvenih prostorov, ki se po 

potrebi lahko združujejo v večje enote. 

Skozi območje poteka trasa visokonapetostnega 110 kV daljnovoda ter zavarovani 

arheološki rezervat z nekdanjo rimsko cesto. Na teh površinah veljajo posebni režimi za 

posege v prostor. Vzdolž trase rimske ceste bo potekala rekreacijska in turistična pot 

namenjena le za pešce in kolesarje. 

V obrtni coni je predvidena gradnja 12 večjih industrijskih hal s poslovnimi aneksi ter 33 

manjših obrtniških objektov namenjenih za družinske proizvodno-storitvene obrate. Po 

potrebi je parcele možno združevati v večje enote, ali pa razdruževati v manjše enote. 

Območje poslovno-proizvodnih blokov vsebuje 6 objektov ter objekt oskrbnega centra. 

Predvidene ceste ločimo glede na pomembnost. Imamo lokalno obvoznico na kateri niso 

predvidena parkirišča in so križišča opremljena s smernimi pasovi. Lokalne mestne ulice in 

interne napajalne ceste vsebujejo parkirne površine. 

Za potrebe oskrbnega centra je predvideno posebno parkirišče. 

Skupaj je na območju ZN predvidena izgradnja 531 parkirnih mest. Ob obrtniško 

proizvodnih objektih so predvidene notranje manipulacijske ploščadi. Predvidena je 

izgradnja treh otroških igrišč ter ureditev večnamenskih ploščadi za obiskovalce vzdolž trase 

rimske poti. Preostale površine so ozelenjene. Ob igriščih ter ob ulicah se zasadijo pasovi 

dreves oziroma drevoredi. Križišča in ostale pomembnejše pozicije na kompleksu se 

zaznamujejo z intenzivno obdelanimi hortikulturnimi vložki. 

 

8. člen; se spremeni: 

 

- Besedilo starega člena : 

Urbanistični pogoji za oblikovanje:  

V listu namensko-oblikovalnih značilnosti so podani horizontalni gabariti ter odmiki 

objektov.  

Individualne stanovanjske hiše so predvidene kot enonadstropne, poslovno-stanovanjski 

bloki so dvonadstropni s podkletitvijo.  

Za gradnjo individualnih stanovanjskih hiš se upoštevajo določila 6. in 10. člena odloka o 

začasnih PUP za centralna naselja v Občini Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 16/93, 

79/01 in 35/02). Če stavba v posameznih karakteristikah odstopa od predpisanih (tlorisni 

gabariti, volumni prostorov, razmerja stranic, kritina), je potrebno pridobiti soglasje 

urbanistične komisije.  

Obrtniški objekti so predvideni do etažnosti p+1, z največ dvonadstropnimi aneksi. Višina 

hale ali aneksa pri odkapu znaša maksimalno 10 m od zunanje ploščadi.  

Objekt oskrbnega centra bo zgrajen v pritlični izvedbi. 

- Besedilo novega člena : 

Urbanistični pogoji za oblikovanje:  

Individualne stanovanjske hiše so predvidene kot enonadstropne, poslovno-stanovanjski 

bloki so dvonadstropni s podkletitvijo.  



  

Za gradnjo individualnih stanovanjskih hiš se upoštevajo določila 5. in 9. člena odloka o 

začasnih PUP za centralna naselja v občini Slovenska Bistrica in mesto Slovenska Bistrica 

(uradno prečiščeno besedilo) (Uradni list RS, št. 91/15, in njegovimi vsakokratnimi 

spremembami). 

Obrtniški objekti so predvideni do etažnosti p+1, z največ dvonadstropnimi aneksi. 

Maksimalna višina stavbe je 10,00 m + 2,00m od kote pritličja do kote venca stavbe. 

Etažnost stavbe se prilagaja glede na program stavbe in se določa znotraj opredeljene 

maksimalne višine stavbe.  

Objekt oskrbnega centra bo zgrajen v pritlični izvedbi. 

 

9. člen; se spremeni: 

 

- Besedilo starega člena : 

Tolerance horizontalnih in vertikalnih gabaritov so omejene z maksimalnim odstopanjem v 

vrednosti ± 10% od predvidenih mer.  

Kota pritličja v zaprtih objektih mora biti višja od kote okoliškega terena za vsaj 10 cm. 

 

- Besedilo novega člena : 

Na celotnem območju, razen na delu, kjer je predvidena gradnja stanovanjskih objektov, je 

določen faktor izrabe zemljišča (FiZ) 0,8.  

Kota pritličja v zaprtih objektih mora biti višja od kote okoliškega terena za vsaj 10 cm. 

 

10. člen; se spremeni: 

 

- Besedilo starega člena : 

Elementi za zakoličbo so opredeljeni v grafični prilogi. Pred pričetkom zakoličbe je 

potrebno vse kote preveriti na terenu. 

 

- Besedilo novega člena : 

Dovoli se gradnja objektov znotraj določene gradbene meje. Gradbena meja je linija, ki jo 

novozgrajeni objekti ne smejo presegati, lahko pa se je dotikajo ali so od nje odmaknjeni v 

notranjost. Gradbena meja je razvidna iz grafičnega dela odloka. 

 

12. člen; se spremeni: 

 

- Besedilo starega člena : 

Predvidena oskrba z vodo bo potekala z cevovodi iz nodularne litine. Razvod cevovodov 

poteka vzporedno s predvideno kanalizacijo.  

Nov oskrbovalni cevovod iz nodularne litine LN DN200 bo priključen na obstoječi cevovod 

DN300 v severovzhodnem delu Slovenske Bistrice v obstoječem jašku. Novi razvod NL 

DN200 prečka potok Bistrico in Kolodvorsko cesto in se v Leskovarjevi ulici razcepi na 

razvod NL DN100 in NL DN150.  

Razvod (NL DN100) služi za oskrbo predvidene stanovanjske zazidave. Od njega se odcepi 

osem slepi krakov NL DN80 za oskrbo stanovanjskih hiš.  

Okoli celotnega območja ureditve poteka razvod NL DN150, ki služi za potrebe po požarni 

vodi. Ta zanka je s podaljškom LN DN100 v Žolgarjevi ulici navezana na razvod LŽ DN100 

v Titovi cesti, s čimer je omogočeno krožno napajanje območja ureditve.  

Za oskrbo z vodo služijo trije med sabo vzporedni cevovodi NL DN100.  

Predvidena sta še dva povezovalna priključka, in sicer NL DN150 v novi lokalni zbirni cesti, 

katerega podaljšek NL DN80 se v Kolodvorski cesti priključi na obstoječi cevovod LŽ DN80 

ter krajši cevovod NL DN100 v Borisa Winterja ulici.  



  

Predvidena je možnost izgradnje razvoda za tehnološko vodo, vendar le po izgradnji novih 

zajemov vode, ki bi bili zunaj območja ZN.  

Pri snovanju proizvodnih obratov ki bi rabili večjo količino tehnološke vode je potrebno 

zagotoviti racionalno porabo in po možnosti večkratno kroženje in uporabo iste vode.  

Požarno varnost zagotavljajo hidranti DN80, ki so nadzemni ali podzemni.  

Pri pripravi projektne dokumentacije je treba upoštevati določila občinskega odloka o 

oskrbi z vodo na območju Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 65/02) in pravilnik 

o tehnični izvedbi in uporabi objektov in naprav javnega vodovoda na območju Občine 

Slovenska Bistrica. 

 

- Besedilo novega člena : 

Predvidena oskrba z vodo bo potekala z cevovodi iz nodularne litine. Razvod cevovodov 

poteka vzporedno s predvideno kanalizacijo.  

Nov oskrbovalni cevovod iz nodularne litine LN DN200 bo priključen na obstoječi cevovod 

DN300 v severovzhodnem delu Slovenske Bistrice v obstoječem jašku. Novi razvod NL 

DN200 prečka potok Bistrico in Kolodvorsko cesto in se v Leskovarjevi ulici razcepi na 

razvod NL DN100 in NL DN150.  

Razvod (NL DN100) služi za oskrbo predvidene stanovanjske zazidave. Od njega se odcepi 

osem slepi krakov NL DN80 za oskrbo stanovanjskih hiš.  

Okoli celotnega območja ureditve poteka razvod NL DN150, ki služi za potrebe po požarni 

vodi. Ta zanka je s podaljškom LN DN100 v Žolgarjevi ulici navezana na razvod LŽ 

DN100 v Titovi cesti, s čimer je omogočeno krožno napajanje območja ureditve.  

Za oskrbo z vodo služijo trije med sabo vzporedni cevovodi NL DN100.  

Predvidena sta še dva povezovalna priključka, in sicer NL DN150 v novi lokalni zbirni cesti, 

katerega podaljšek NL DN80 se v Kolodvorski cesti priključi na obstoječi cevovod LŽ 

DN80 ter krajši cevovod NL DN100 v Borisa Winterja ulici.  

Predvidena je možnost izgradnje razvoda za tehnološko vodo, vendar le po izgradnji novih 

zajemov vode, ki bi bili zunaj območja ZN.  

Pri snovanju proizvodnih obratov ki bi rabili večjo količino tehnološke vode je potrebno 

zagotoviti racionalno porabo in po možnosti večkratno kroženje in uporabo iste vode.  

Požarno varnost zagotavljajo hidranti DN80, ki so nadzemni ali podzemni.  

Pri pripravi projektne dokumentacije je treba upoštevati določila občinskega odloka o oskrbi 

z vodo na območju Občine Slovenska Bistrica  in pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi 

objektov in naprav javnega vodovoda na območju Občine Slovenska Bistrica. 

 

13. člen; se spremeni: 

 

- Besedilo starega člena : 

Predvidi se ločeni sistem kanalizacije.  

Padavinska voda strešin se spelje direktno v kanalizacijo in naprej na zbirni kanal 

meteornih voda z izpustom v potok Bistrica.  

Meteorne vode cestišč, parkirišč in drugih utrjenih površin, kjer lahko pričakujemo 

povečano onesnaženje odpadne vode se pred izpustom v kanalizacijo spelje na ustrezno 

dimenzionirane lovilce olja ali bencina.  

Sušni odtoki sanitarna odpadna voda za približno 500 stanovalcev se spelje direktno v zbirni 

fekalni kanal in naprej na ČN Slovenska Bistrica.  

Dodatno onesnažene sanitarne vode (Uradni list RS, št. 35/97) morajo pred izpustom v 

javno kanalizacijo biti očiščene v ustrezno dimenzioniranih lovilcih maščob in mineralnih 

olj.  

Vse trase bodočih kanalov se predvidijo v načrtovanih prometnih površinah.  



  

Kanalizacija v celoti mora biti izvedena vodotesno kar mora biti dokazano z atesti izvajalca. 

Vsi pokrovi na povoznih površinah se predvidijo okrogli litoželezni za težki promet na 

zaklepanje.  

Posamični objekti se na javno kanalizacijo locirano v načrtovani prometni površini 

priključujejo preko revizijskega jaška.  

Dodatni sistem predčiščenja meteornih ali sanitarnih odpadnih voda morajo biti locirani na 

površinah v lasti uporabnika naprave. V primeru cest in javnih parkirišč pa na površinah, ki 

nemotijo javnega prometa a zagotovo omogočajo dostop in vzdrževanje naprav.  

Za priključitev na javno kanalizacijo, oziroma zbirne kanale in čistilno napravo je potrebno 

upoštevati naslednje:  

– odlok o odvajanju in čiščenju odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Slovenska 

Bistrica (Uradni list RS, št. 18/02),  

– določila iz soglasja Komunalnega podjetja Slovenska Bistrica in Direkcije Republike 

Slovenije za ceste,  

– pred priključitvijo kanalizacije na obstoječi kanalizacijski sistem je potrebno izdelati 

hidravlično preveritev prevodnosti in geodetski posnetek obstoječe kanalizacije. 

 

- Besedilo novega člena : 

Predvidi se ločeni sistem kanalizacije.  

Padavinska voda strešin se spelje direktno v kanalizacijo in naprej na zbirni kanal meteornih 

voda z izpustom v potok Bistrica.  

Meteorne vode cestišč, parkirišč in drugih utrjenih površin, kjer lahko pričakujemo 

povečano onesnaženje odpadne vode se pred izpustom v kanalizacijo spelje na ustrezno 

dimenzionirane lovilce olja ali bencina.  

Sušni odtoki sanitarna odpadna voda za približno 500 stanovalcev se spelje direktno v zbirni 

fekalni kanal in naprej na ČN Slovenska Bistrica.  

Dodatno onesnažene sanitarne vode morajo pred izpustom v javno kanalizacijo biti očiščene 

v ustrezno dimenzioniranih lovilcih maščob in mineralnih olj.  

Vse trase bodočih kanalov se predvidijo v načrtovanih prometnih površinah.  

Kanalizacija v celoti mora biti izvedena vodotesno kar mora biti dokazano z atesti izvajalca. 

Vsi pokrovi na povoznih površinah se predvidijo okrogli litoželezni za težki promet na 

zaklepanje.  

Posamični objekti se na javno kanalizacijo locirano v načrtovani prometni površini 

priključujejo preko revizijskega jaška.  

Dodatni sistem predčiščenja meteornih ali sanitarnih odpadnih voda morajo biti locirani na 

površinah v lasti uporabnika naprave. V primeru cest in javnih parkirišč pa na površinah, ki 

nemotijo javnega prometa a zagotovo omogočajo dostop in vzdrževanje naprav.  

Za priključitev na javno kanalizacijo, oziroma zbirne kanale in čistilno napravo je potrebno 

upoštevati naslednje:  

– odlok o odvajanju in čiščenju odpadnih in padavinskih voda na območju Občine 

Slovenska Bistrica,  

– določila iz soglasja Komunalnega podjetja Slovenska Bistrica in Direkcije Republike 

Slovenije za ceste,  

– pred priključitvijo kanalizacije na obstoječi kanalizacijski sistem je potrebno izdelati 

hidravlično preveritev prevodnosti in geodetski posnetek obstoječe kanalizacije. 

 

14. člen; doda se nov odstavek: 

 

- Besedilo starega člena : 

Za omrežje so podani pogoji Elektro Maribor, PE Slovenska Bistrica.  

Razvodi se izvedejo podzemno ob cestah in poteh, usklajeno z razvodi šibkega toka in 

zunanje razsvetljave.  



  

Za izvedbo električnega omrežja je potrebno izdelati projektno dokumentacijo, v skladu s 

pogoji upravljalca elektroomrežja ter idejnim projektom elektroenergetskega omrežja, ki ga 

je izdelal Elektro Maribor. 

 

- Besedilo novega člena : 

Za omrežje so podani pogoji Elektro Maribor, PE Slovenska Bistrica.  

Razvodi se izvedejo podzemno ob cestah in poteh, usklajeno z razvodi šibkega toka in 

zunanje razsvetljave.  

Za izvedbo električnega omrežja je potrebno izdelati projektno dokumentacijo, v skladu s 

pogoji upravljalca elektroomrežja ter idejnim projektom elektroenergetskega omrežja, ki ga 

je izdelal Elektro Maribor. 

Preko obravnavanega območja poteka daljnovod visoke napetosti 2x110 kV DV Maribor – 

Rače – Slovenska Bistrica, napetostni nivo 110 Kv: 30 m (15 m levo in 15 m desno od osi 

DV). Za vsako graditev objekta je potrebno v koridorjih obstoječih in predvidenih prenosnih 

daljnovodov pridobiti pisne projektne pogoje in soglasje k projektnim rešitvam Elesa. Vsi 

objekti skladno s prilogo 1 in 2 Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov 

ter opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij (Ur. l. 

RS, št. 101/10) naj bodo označeni z »prepovedana gradnja v varovalnem pasu obstoječih in 

predvidenih daljnovodov. 

 

15. člen; se preimenuje in spremeni: 

 

- Besedilo starega člena : 

Telefonsko omrežje in CATV 

Za omrežje so podani pogoji Telekom Slovenije, PE Maribor.  

Za izvedbo omrežja je potrebno naročiti projekt za izvedbo TK priključkov na omrežje.  

Za izvedbo TK omrežja je potrebno izdelati projektno dokumentacijo, v skladu s pogoji 

Telekoma Slovenije ter idejnim projektom TK omrežja, ki ga je izdelal Telekom Slovenije, 

PE Maribor. 

 

- Besedilo novega člena : 

Elektronske komunikacije 

Na območjih zazidalnega načrta za stanovanjsko obrtno zazidavo »Bistrica« je dopustna 

gradnja gradbeno inženirskih objektov skladno s klasifikacijo vrst objektov CC-SI 22240 

Lokalni (distribucijski) elektroenergetski vodi in lokalna (dostopovna) komunikacijska 

omrežja. 

Pred pričetkom projektiranja ureditev po tem prostorskem aktu in pred projektiranjem 

priključkov na omrežje je potrebno pri upravljavcu že zgrajenega telekomunikacijskega 

omrežja pridobiti podatke o lokaciji posameznih vodov in drugih objektov ter naprav in 

projektne pogoje. 

 

16. člen; se dopolni: 

 

- Besedilo starega člena : 

Predvidena je individualno ogrevanje objektov. Ogrevalna medija sta lahko kurilno olje ali 

zemni plin. Rezervoar za gorivo mora biti v podzemni izvedbi. Celotno naselje bo pokrito z 

mrežo razvoda zemeljskega plina.  

Celotna mreža razvoda zemeljskega plina mora pokriti toplotne potrebe celotne ureditve. 

- Besedilo novega člena : 

Predvidena je individualno ogrevanje objektov. Ogrevalna medija sta lahko kurilno olje ali 

zemni plin. Rezervoar za gorivo mora biti v podzemni izvedbi. Celotno naselje bo pokrito z 

mrežo razvoda zemeljskega plina.  



  

Celotna mreža razvoda zemeljskega plina mora pokriti toplotne potrebe celotne ureditve. Pri 

projektiranju nove komunalne infrastrukture za omenjeno območje je potrebno upoštevati 

predpisane odmike med plinovodom in drugimi komunalnimi vodi. Plin naj se uporablja za 

kuhanje, ogrevanje, pripravo tople sanitarne vode, tehnologijo in hlajenje. 

Pri načrtovanju uporabe prostora in projektiranju je potrebno upoštevati prenosni sistem 

zemeljskega plina z omejitvami v pripadajočem varovalnem (2x65 m) oz. varnostnem pasu 

in pridobiti mnenje oz. pogoje in soglasje operaterja. V tem pasu se dela lahko izvajajo le 

pod posebnimi pogoji in pod nadzorstvom pooblaščenca operaterja družbe Plinovodi d.o.o. 

 

18. člen; se spremeni: 

 

- Besedilo starega člena : 

Na območju kompleksa ni evidentiranih objektov naravne dediščine.  

Čez obravnavano območje predvidene pozidave poteka arheološko območje Slovenska 

Bistrica–Rimska cesta.  

V predelu najdišča velja enoten varstven režim, v preostalem pa varstvo zahteva arheološki 

nadzor nad posegi.  

Kolikor se pri izvedbi del na območju ZN naleti na najdbe in pozitivno arheološko plast se 

dela začasno ustavijo in na stroške investitorja Zavod za varstvo kulturne dediščine izvede 

zaščitna arheološka izkopavanja. 

 

Besedilo novega člena : 

Na območju kompleksa ni evidentiranih objektov naravne dediščine. Z obzirom na to, da je 

območje obravnave v mestu Slovenska Bistrica in večinoma že pozidano, se na prostih 

površinah, ki nakazujejo dostope in meje parkirišč, izvede zasaditev dela površin z 

drevesnimi vrstami, ki sodijo v urban prostor (npr. stebrasti beli gaber, hrast graden, javor). 

V obravnavanem območju se nahajata dve kulturni dediščini in sicer: 

-          Slovenska Bistrica – Rimska obcestna postaja (EŠD 10660) 

- Slovenska Bistrica – Rimska cesta Celeia – Poetovio (EŠD 6891) 

in zanju velja varstveni režim, določen v Odloku o razglasitvi kulturnih spomenikov 

lokalnega pomena za Občino Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 23/03, vključno s 

spremembami). Za posege v varstvena območja kulturne dediščine je potrebno pridobiti 

kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje pristojne službe za varstvo kulturne 

dediščine. 

V predelu najdišča velja enoten varstven režim, v preostalem pa varstvo zahteva arheološki 

nadzor nad posegi.  

Kolikor se pri izvedbi del na območju ZN naleti na najdbe in pozitivno arheološko plast se 

dela začasno ustavijo in na stroške investitorja Zavod za varstvo kulturne dediščine izvede 

zaščitna arheološka izkopavanja. 

Potrebno je upoštevati podrobnejše varstvene usmeritve od tistih splošnih za arheološka 

najdišča v Odloku o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena za Občino 

Slovenska Bistrica in sicer: 

- Območje 1 (=1): ožje območje rimske stavbe z obveznim varovalnim pasom okoli 

nje se izloči iz vsakršne pozidave. Stavba leži ob rimski cesti Poetovio – Celeia – Emona, v 

njenem kontekstu pa je še ohranjena rimska plast z najdbami ter plitvo ležeči temelji zidov. 

Stavbo in rimsko cesto je treba razumeti kot enotno spomeniško celoto kar pomeni, da 

moramo na tem delu iz pozidave izločiti ter za eventualno prezentacijo predvideti stavbo in 

del rimske ceste, ki teče jugovzhodno ob njej. Na tem območju je možna lokacija zelenih 

parkovnih površin, po dokončanih sistematičnih arheoloških raziskavah pa tudi ustrezna 

prezentacija in situ. 

- Območje 2 (=2): trasa rimske ceste z obveznim varovalnim pasom ob njej se po 

možnosti izloči iz vsakršne pozidave. Na njenem območju je najbolj primeren bodisi zeleni 



  

pas, bodisi njena ponazoritev kot stara komunikacija. V kolikor se posegom v samo traso 

rimske ceste zaradi umeščanja večjih objektov nikakor ni moč izogniti, so pred delno 

pozidavo trase obvezna predhodna arheološka izkopavanja. 

- Območje 3 (=3): na širšem območju rimske stavbe so pred vsakršno pozidavo oz. 

zemeljskimi deli obvezna predhodna arheološka izkopavanja. Območje zajema lokacijo 

novih najdb, ki smo jih odkrili v letu 2004 tekom opravljenih sondiranj (ob robu trase 

rimske ceste proti severozahodu smo na višjih nekoliko bolj suhih tleh našli ostanke doslej 

neznane, s kamenjem tlakovane ceste, ki je vodila od rimske ceste do rimskodobnih 

kovaških delavnic. Možno je, da bomo z nadaljnjimi zapažanji ob sami gradnji uspeli 

ugotoviti njen pravi pomen in potek proti rimskim kamnolomom v soteski Bistrice. Temu v 

prid govori sam tloris rimske stavbe s hlevi in skladišči, katerih drugi pomen bi bilo težko 

razložiti.). 

-           Območje 4 (=4): Meja območja 4 je meja območja kulturnega spomenika Slovenska 

Bistrica – Rimska obcestna postaja (EŠD 10660). Za celotno preostalo območje – območje 

4, ki je bilo leta 2004 delno pregledano z arheološkimi testnimi jarki, ki niso dali 

prepričljivih strnjenih arheoloških rezultatov, pa velja, da je gradnja tod načeloma možna. 

Ravno zaradi delnega vpogleda, ki smo ga pridobili s testnimi jarki, neposredne bližine 

najdišč, potrjene arheološke stratigrafije in najdb, pa bo tekom samih gradbeno – zemeljskih 

del investitor moral zagotoviti vzporedno arheološko raziskavo ob gradnji, ki lahko na mestu 

eventualnih najdb in pozitivne arheološke plasti preraste v arheološka izkopavanja. 

 

Doda se nov 19.a člen: 

 

- Besedilo novega člena : 

Požarno varstvo, širjenje požara na sosednje objekte, odmiki med objekti, lega objektov, 

nosilnost konstrukcije, preprečevanje širjenja požara po stavbah, evakuacijske poti in sistemi 

za javljanje ter alarmiranje, ukrepi za varen umik ljudi, naprave za gašenje in dostop 

gasilcev, hidrantno omrežje in drugo, morajo biti urejeni v skladu z veljavnimi požarno-

varstvenimi predpisi, ki urejajo načrtovanje, projektiranje in gradnjo objektov in naprav ter 

njihovo rabo in se podrobneje določijo v projektni dokumentaciji. 

Potrebne odmike se lahko določi s pomočjo metod požarnega inženirstva. Doseganje 

predpisane ravni požarne varnosti mora izhajati iz študije požarne varnosti, kadar je to 

zahtevano s predpisi o študiji požarne varnosti, oziroma iz zasnove požarne varnosti. 

 

20. člen; se spremeni: 

 

- Besedilo starega člena : 

Geotehnične in hidrološke pogoje za temeljenje posameznih objektov in izvedbo drugih 

ureditev mora vsak investitor pridobiti pred izdajo dovoljenja za gradnjo oziroma za poseg v 

prostor.  

Pri izdelavi ZN so upoštevani smernice Zdravstvenega inšpektorata RS. Pri projektiranju 

objektov je potrebno ugotoviti imisijske vrednosti morebitnega onesnaževanja zraka in 

določiti preventivne ukrepe.  

Upoštevati je treba dovoljene emisije hrupa glede na okolje v keterem se bo projektirani 

objekt nahajal in preprečiti pretirane emisije. 

 

- Besedilo novega člena : 

Območje ni poplavno ogroženo od poplavnih voda Bistrice, zato ukrepi za zagotavljanje 

poplavne nevarnosti niso potrebni. Območje se nahaja po obstoječih podatkih na erozijskem 

območju – običajni zaščitni ukrepi. Območje urejanja se ne nahaja na ogroženem območju 

druge vrste. Projektni pospešek tal  (g) je 0,125. Geotehnične in hidrološke pogoje za 



  

temeljenje posameznih objektov in izvedbo drugih ureditev mora vsak investitor pridobiti 

pred izdajo dovoljenja za gradnjo oziroma za poseg v prostor. 

Pri izdelavi ZN so upoštevani smernice Zdravstvenega inšpektorata RS. Pri projektiranju 

objektov je potrebno ugotoviti emisijske vrednosti morebitnega onesnaževanja zraka in 

določiti preventivne ukrepe.  

Upoštevati je treba dovoljene emisije hrupa glede na okolje v katerem se bo projektirani 

objekt nahajal in preprečiti pretirane emisije. 

Zaradi predvidene dejavnosti na območju obstaja možnost razlitja nevarnih snovi, zato se z 

ukrepi prepreči izlitje. 

 

Za 20. členom se doda nov 21.člen: 

 

- Besedilo novega člena : 

Območje se nahaja znotraj ožjega okoliša območij za potrebe obrambe z antenskimi stebri 

ali antenskimi stolpi. Za vsako novogradnjo in nadzidavo, katere višina nad terenom presega 

18,00m, je treba pridobiti projektne pogoje in soglasje organa, pristojnega za obrambo. 

 

22. člen; se spremeni: 

 

- Besedilo starega člena : 

Investitorji morajo pri izvajanju ZN, gradnji in uporabi objektov, naprav in rabi zemljišč 

upoštevati:  

– pogoje in zahteve soglasjedajalcev priložene ZN,  

– določbe dovoljenja za gradnjo, ki temeljijo na določilih tega odloka,  

– morajo ohraniti namembnosti površin in objektov, kot so določene s tem odlokom,  

– možna je združitev več parcel v en večji kompleks ob pridobitvi soglasja urbanistične 

komisije.  

Za komunalno opremo zemljišč je odgovorna Občina Slovenska Bistrica. Finančna sredstva 

se zagotavljajo tudi s strani investitorjev. 

 

- Besedilo novega člena : 

Investitorji morajo pri izvajanju ZN, gradnji in uporabi objektov, naprav in rabi zemljišč 

upoštevati:  

– pogoje in zahteve soglasjedajalcev priložene ZN,  

– določbe dovoljenja za gradnjo, ki temeljijo na določilih tega odloka,  

– morajo ohraniti namembnosti površin in objektov, kot so določene s tem odlokom,  

– možna je združitev več parcel v en večji kompleks. 

Za komunalno opremo zemljišč je odgovorna Občina Slovenska Bistrica. Finančna sredstva 

se zagotavljajo tudi s strani investitorjev. 

 

24.a člen; se črta: 

 

 

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 

zazidalnem načrtu za stanovanjsko obrtno zazidavo »Bistrica« v  I. obravnavi. 

 

 

S spoštovanjem, 

 

 

 

                    Pripravila: 

     Janja MLAKER, dipl.inž.agr. 

                                                                                                                       Milan OZIMIČ 

                                                                                                          vodja oddelka za okolje in prostor 
 

 

 

 

 

 

 

 

Priloge: 
 Odlok o zazidalnem načrtu za stanovanjsko obrtno zazidavo »Bistrica« - I. obravnava 

 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 petega odstavka 61. člena v povezavi s 96. členom Zakona o prostorskem načrtovanju 

(ZPNačrt, 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, 14/15 - ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2) ter 16. 

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

Bistrica na redni .........seji dne ................................ sprejel 
 
 

ODLOK O 

SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O ZAZIDALNEM NAČRTU ZA 

STANOVANJSKO OBRTNO ZAZIDAVO »BISTRICA« 

 

 

1. člen 

 

Z Odlokom o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu za stanovanjsko obrtno 

zazidavo »Bistrica« se spreminja Odlok o zazidalnem načrtu za stanovanjsko obrtno zazidavo 

»Bistrica« (Uradni list RS, št. 112/03, 134/06, 123/08, 32/11 in 57/12).  

 

2. člen 

 

(1) Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta za stanovanjsko obrtno zazidavo »Bistrica« ( v 

nadaljevanju besedila ZN) vsebujejo: 

1. Besedilo, ki obsega: 

- odlok o spremembah in dopolnitvah ZN, 

2. Priloge, ki obsegajo: 

- smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora, 

- obrazložitev in utemeljitev sprememb in dopolnitev ZN, 

- povzetek za javnost, 

- spis postopka priprave in sprejemanja sprememb in dopolnitev ZN. 

 

(2) Zaradi sprememb in dopolnitev ZN za stanovanjsko obrtno zazidavo »Bistrica« se spreminja tudi 

grafični del osnovnega ZN. 

 

3. člen 

 

Prvi odstavek 7. člena odloka se spremeni tako, da  se tretji stavek nadomesti z novim stavkom, ki se 

glasi: » Na parceli št. 1660/28, k.o. Slovenska Bistrica je predvidena gradnja stanovanjskega objekta, z 

možnostjo ureditve mirne obrti, storitvene ali poslovno uslužnostne dejavnosti s spremljajočo 

infrastrukturo.« 

 

Četrti stavek prvega odstavka 7. člena se pa nadomesti z novim stavkom, ki se glasi: » Na parceli št. 

1660/204, k.o. Slovenska Bistrica je predvidena gradnja parkirišč za lastne potrebe in obiskovalce ter 

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


nezahtevnega objekta – kioska in vhodnega portala ob pridobitvi soglasja k projektnim rešitvam Elesa 

po projektu št. 776/2017; IDZ, ki je sestavni del odloka.« 

 

4. člen 

 

Spremeni se  8. člen odloka tako, da se prvi odstavek črta. 

 

Tretji odstavek se nadomesti z naslednjim besedilom: 

 »Za gradnjo individualnih stanovanjskih hiš se upoštevajo določila 5. in 9. člena odloka o začasnih 

PUP za centralna naselja v občini Slovenska Bistrica in mesto Slovenska Bistrica (uradno prečiščeno 

besedilo) (Uradni list RS, št. 91/15, in njegovimi vsakokratnimi spremembami).« 

Drugi stavek četrtega odstavka se pa nadomesti z naslednjim besedilom: 

»Maksimalna višina stavbe je 10,00 m + 2,00m od kote pritličja do kote venca stavbe. Etažnost stavbe 

se prilagaja glede na program stavbe in se določa znotraj opredeljene maksimalne višine stavbe." 

 

5. člen 

 

 

Prvi odstavek 9. člena se spremeni tako, da se na novo glasi: 

» Na celotnem območju, razen na delu, kjer je predvidena gradnja stanovanjskih objektov, je določen 

faktor izrabe zemljišča (FiZ) 0,8.« 

6. člen 

 

Spremeni se 10. člen odloka tako, da se glasi: 

» Dovoli se gradnja objektov znotraj določene gradbene meje. Gradbena meja je linija, ki jo 

novozgrajeni objekti ne smejo presegati, lahko pa se je dotikajo ali so od nje odmaknjeni v notranjost. 

Gradbena meja je razvidna iz grafičnega dela odloka.« 

 

7. člen 

 

12. člen odloka se spremeni tako, da se na novo glasi: 

»Predvidena oskrba z vodo bo potekala z cevovodi iz nodularne litine. Razvod cevovodov poteka 

vzporedno s predvideno kanalizacijo.  

Nov oskrbovalni cevovod iz nodularne litine LN DN200 bo priključen na obstoječi cevovod DN300 v 

severovzhodnem delu Slovenske Bistrice v obstoječem jašku. Novi razvod NL DN200 prečka potok 

Bistrico in Kolodvorsko cesto in se v Leskovarjevi ulici razcepi na razvod NL DN100 in NL DN150.  

Razvod (NL DN100) služi za oskrbo predvidene stanovanjske zazidave. Od njega se odcepi osem slepi 

krakov NL DN80 za oskrbo stanovanjskih hiš.  

Okoli celotnega območja ureditve poteka razvod NL DN150, ki služi za potrebe po požarni vodi. Ta 

zanka je s podaljškom LN DN100 v Žolgarjevi ulici navezana na razvod LŽ DN100 v Titovi cesti, s 

čimer je omogočeno krožno napajanje območja ureditve.  

Za oskrbo z vodo služijo trije med sabo vzporedni cevovodi NL DN100.  

Predvidena sta še dva povezovalna priključka, in sicer NL DN150 v novi lokalni zbirni cesti, katerega 

podaljšek NL DN80 se v Kolodvorski cesti priključi na obstoječi cevovod LŽ DN80 ter krajši cevovod 

NL DN100 v Borisa Winterja ulici.  

Predvidena je možnost izgradnje razvoda za tehnološko vodo, vendar le po izgradnji novih zajemov 

vode, ki bi bili zunaj območja ZN.  

Pri snovanju proizvodnih obratov ki bi rabili večjo količino tehnološke vode je potrebno zagotoviti 

racionalno porabo in po možnosti večkratno kroženje in uporabo iste vode.  



Požarno varnost zagotavljajo hidranti DN80, ki so nadzemni ali podzemni.  

Pri pripravi projektne dokumentacije je treba upoštevati določila občinskega odloka o oskrbi z vodo na 

območju Občine Slovenska Bistrica  in pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi objektov in naprav 

javnega vodovoda na območju Občine Slovenska Bistrica.« 

 

8. člen 

 

Besedilo 13. člena odloka se spremeni tako, da se na novo glasi: 

»Predvidi se ločeni sistem kanalizacije.  

Padavinska voda strešin se spelje direktno v kanalizacijo in naprej na zbirni kanal meteornih voda z 

izpustom v potok Bistrica.  

Meteorne vode cestišč, parkirišč in drugih utrjenih površin, kjer lahko pričakujemo povečano 

onesnaženje odpadne vode se pred izpustom v kanalizacijo spelje na ustrezno dimenzionirane lovilce 

olja ali bencina.  

Sušni odtoki sanitarna odpadna voda za približno 500 stanovalcev se spelje direktno v zbirni fekalni 

kanal in naprej na ČN Slovenska Bistrica.  

Dodatno onesnažene sanitarne vode morajo pred izpustom v javno kanalizacijo biti očiščene v 

ustrezno dimenzioniranih lovilcih maščob in mineralnih olj.  

Vse trase bodočih kanalov se predvidijo v načrtovanih prometnih površinah.  

Kanalizacija v celoti mora biti izvedena vodotesno kar mora biti dokazano z atesti izvajalca. Vsi 

pokrovi na povoznih površinah se predvidijo okrogli litoželezni za težki promet na zaklepanje.  

Posamični objekti se na javno kanalizacijo locirano v načrtovani prometni površini priključujejo preko 

revizijskega jaška.  

Dodatni sistem predčiščenja meteornih ali sanitarnih odpadnih voda morajo biti locirani na površinah v 

lasti uporabnika naprave. V primeru cest in javnih parkirišč pa na površinah, ki nemotijo javnega 

prometa a zagotovo omogočajo dostop in vzdrževanje naprav.  

Za priključitev na javno kanalizacijo, oziroma zbirne kanale in čistilno napravo je potrebno upoštevati 

naslednje:  

– odlok o odvajanju in čiščenju odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Slovenska Bistrica,  

– določila iz soglasja Komunalnega podjetja Slovenska Bistrica in Direkcije Republike Slovenije za 

ceste,  

– pred priključitvijo kanalizacije na obstoječi kanalizacijski sistem je potrebno izdelati hidravlično 

preveritev prevodnosti in geodetski posnetek obstoječe kanalizacije.« 

9. člen 

 

Na koncu 14. člena odloka se doda nov odstavek, ki se glasi: 

» Preko obravnavanega območja poteka daljnovod visoke napetosti 2x110 kV DV Maribor – Rače – 

Slovenska Bistrica, napetostni nivo 110 Kv: 30 m (15 m levo in 15 m desno od osi DV). Za vsako 

graditev objekta je potrebno v koridorjih obstoječih in predvidenih prenosnih daljnovodov pridobiti 

pisne projektne pogoje in soglasje k projektnim rešitvam Elesa. Vsi objekti skladno s prilogo 1 in 2 

Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v območju 

varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij (Ur. l. RS, št. 101/10) naj bodo označeni z »prepovedana 

gradnja v varovalnem pasu obstoječih in predvidenih daljnovodov.« 

 



10. člen 

 

15. člen odloka se preimenuje v » Elektronske komunikacije«. 

 

Besedilo 15. člena odloka se pa spremeni tako, da se na novo glasi: 

» Na območjih zazidalnega načrta za stanovanjsko obrtno zazidavo »Bistrica« je dopustna gradnja 

gradbeno inženirskih objektov skladno s klasifikacijo vrst objektov CC-SI 22240 Lokalni 

(distribucijski) elektroenergetski vodi in lokalna (dostopovna) komunikacijska omrežja. 

Pred pričetkom projektiranja ureditev po tem prostorskem aktu in pred projektiranjem priključkov na 

omrežje je potrebno pri upravljavcu že zgrajenega telekomunikacijskega omrežja pridobiti podatke o 

lokaciji posameznih vodov in drugih objektov ter naprav in projektne pogoje.« 

 

11. člen 

 

Drugi odstavek 16. člena se dopolni tako, da se doda naslednje besedilo: 

» Pri projektiranju nove komunalne infrastrukture za omenjeno območje je potrebno upoštevati 

predpisane odmike med plinovodom in drugimi komunalnimi vodi. Plin naj se uporablja za kuhanje, 

ogrevanje, pripravo tople sanitarne vode, tehnologijo in hlajenje.« 

 

Na koncu 16. člena se doda novi odstavek z naslednjim besedilom: 

» Pri načrtovanju uporabe prostora in projektiranju je potrebno upoštevati prenosni sistem zemeljskega 

plina z omejitvami v pripadajočem varovalnem (2x65 m) oz. varnostnem pasu in pridobiti mnenje oz. 

pogoje in soglasje operaterja. V tem pasu se dela lahko izvajajo le pod posebnimi pogoji in pod 

nadzorstvom pooblaščenca operaterja družbe Plinovodi d.o.o.« 

 

12. člen 

 

Prvi odstavek 18. člena odloka se spremeni tako, da se glasi: 

»Na območju kompleksa ni evidentiranih objektov naravne dediščine. Z obzirom na to, da je območje 

obravnave v mestu Slovenska Bistrica in večinoma že pozidano, se na prostih površinah, ki nakazujejo 

dostope in meje parkirišč, izvede zasaditev dela površin z drevesnimi vrstami, ki sodijo v urban prostor 

(npr. stebrasti beli gaber, hrast graden, javor).« 

 

Drugi odstavek 18. člena odloka se spremeni tako, da se glasi: 

» V obravnavanem območju se nahajata dve kulturni dediščini in sicer: 

- Slovenska Bistrica – Rimska obcestna postaja (EŠD 10660) 

- Slovenska Bistrica – Rimska cesta Celeia – Poetovio (EŠD 6891) 

in zanju velja varstveni režim, določen v Odloku o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena 

za Občino Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 23/03, vključno s spremembami). 

Za posege v varstvena območja kulturne dediščine je potrebno pridobiti kulturno varstvene pogoje in 

kulturno varstveno soglasje pristojne službe za varstvo kulturne dediščine.« 

 

Na koncu 18. člena se doda novi odstavek z naslednjim besedilom: 

»Potrebno je upoštevati podrobnejše varstvene usmeritve od tistih splošnih za arheološka najdišča v 

Odloku o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena za Občino Slovenska Bistrica in sicer: 

- Območje 1 (=1): ožje območje rimske stavbe z obveznim varovalnim pasom okoli nje se izloči 

iz vsakršne pozidave. Stavba leži ob rimski cesti Poetovio – Celeia – Emona, v njenem kontekstu pa je 

še ohranjena rimska plast z najdbami ter plitvo ležeči temelji zidov. Stavbo in rimsko cesto je treba 

razumeti kot enotno spomeniško celoto kar pomeni, da moramo na tem delu iz pozidave izločiti ter za 

eventualno prezentacijo predvideti stavbo in del rimske ceste, ki teče jugovzhodno ob njej. Na tem 

območju je možna lokacija zelenih parkovnih površin, po dokončanih sistematičnih arheoloških 

raziskavah pa tudi ustrezna prezentacija in situ. 

- Območje 2 (=2): trasa rimske ceste z obveznim varovalnim pasom ob njej se po možnosti izloči 

iz vsakršne pozidave. Na njenem območju je najbolj primeren bodisi zeleni pas, bodisi njena 

ponazoritev kot stara komunikacija. V kolikor se posegom v samo traso rimske ceste zaradi umeščanja 



večjih objektov nikakor ni moč izogniti, so pred delno pozidavo trase obvezna predhodna arheološka 

izkopavanja. 

- Območje 3 (=3): na širšem območju rimske stavbe so pred vsakršno pozidavo oz. zemeljskimi 

deli obvezna predhodna arheološka izkopavanja. Območje zajema lokacijo novih najdb, ki smo jih 

odkrili v letu 2004 tekom opravljenih sondiranj (ob robu trase rimske ceste proti severozahodu smo na 

višjih nekoliko bolj suhih tleh našli ostanke doslej neznane, s kamenjem tlakovane ceste, ki je vodila 

od rimske ceste do rimskodobnih kovaških delavnic. Možno je, da bomo z nadaljnjimi zapažanji ob 

sami gradnji uspeli ugotoviti njen pravi pomen in potek proti rimskim kamnolomom v soteski Bistrice. 

Temu v prid govori sam tloris rimske stavbe s hlevi in skladišči, katerih drugi pomen bi bilo težko 

razložiti.). 

- Območje 4 (=4): Meja območja 4 je meja območja kulturnega spomenika Slovenska Bistrica – 

Rimska obcestna postaja (EŠD 10660). Za celotno preostalo območje – območje 4, ki je bilo leta 2004 

delno pregledano z arheološkimi testnimi jarki, ki niso dali prepričljivih strnjenih arheoloških 

rezultatov, pa velja, da je gradnja tod načeloma možna. Ravno zaradi delnega vpogleda, ki smo ga 

pridobili s testnimi jarki, neposredne bližine najdišč, potrjene arheološke stratigrafije in najdb, pa bo 

tekom samih gradbeno – zemeljskih del investitor moral zagotoviti vzporedno arheološko raziskavo ob 

gradnji, ki lahko na mestu eventualnih najdb in pozitivne arheološke plasti preraste v arheološka 

izkopavanja.« 

 

13. člen 

 

Za 19. členom se doda novi člen, ki se glasi: 

 

» 19.a člen 

Požarno varstvo, širjenje požara na sosednje objekte, odmiki med objekti, lega objektov, nosilnost 

konstrukcije, preprečevanje širjenja požara po stavbah, evakuacijske poti in sistemi za javljanje ter 

alarmiranje, ukrepi za varen umik ljudi, naprave za gašenje in dostop gasilcev, hidrantno omrežje in 

drugo, morajo biti urejeni v skladu z veljavnimi požarno-varstvenimi predpisi, ki urejajo načrtovanje, 

projektiranje in gradnjo objektov in naprav ter njihovo rabo in se podrobneje določijo v projektni 

dokumentaciji. 

Potrebne odmike se lahko določi s pomočjo metod požarnega inženirstva. Doseganje predpisane ravni 

požarne varnosti mora izhajati iz študije požarne varnosti, kadar je to zahtevano s predpisi o študiji 

požarne varnosti, oziroma iz zasnove požarne varnosti.« 

 

 

14. člen 

 

Prvi odstavek 20. člena odloka se spremeni tako, da se na novo glasi: 

» Območje ni poplavno ogroženo od poplavnih voda Bistrice, zato ukrepi za zagotavljanje poplavne 

nevarnosti niso potrebni. Območje se nahaja po obstoječih podatkih na erozijskem območju – običajni 

zaščitni ukrepi. Območje urejanja se ne nahaja na ogroženem območju druge vrste. Projektni pospešek 

tal  (g) je 0,125. Geotehnične in hidrološke pogoje za temeljenje posameznih objektov in izvedbo 

drugih ureditev mora vsak investitor pridobiti pred izdajo dovoljenja za gradnjo oziroma za poseg v 

prostor.« 

Doda se novi, četrti odstavek z naslednjim besedilom: 

» Zaradi predvidene dejavnosti na območju obstaja možnost razlitja nevarnih snovi, zato se z ukrepi 

prepreči izlitje.« 

  



 

15. člen 

 

Za 20. členom se doda novi člen s sledečim besedilom: 

 

»21. Člen 

 

Območje se nahaja znotraj ožjega okoliša območij za potrebe obrambe z antenskimi stebri ali 

antenskimi stolpi. Za vsako novogradnjo in nadzidavo, katere višina nad terenom presega 18,00m, je 

treba pridobiti projektne pogoje in soglasje organa, pristojnega za obrambo.« 

 

Posledično se členi, ki sledijo, preštevilčijo.  

 

16. člen  

 

Spremeni se 22. člen odloka tako, da se v četrti alineji prvega odstavka črta besedilo: 

»ob pridobitvi soglasja urbanistične komisije.« 

 

17. člen 

 

24.a člen se črta. 

 

18. člen 

 

Spremembe in dopolnitve Odloka o ZN za stanovanjsko obrtno zazidavo »Bistrica« so stalno na 

vpogled na Občini Slovenska Bistrica. 

 

19. člen 

 

Nadzorstvo nad tem odlokom izvaja pristojna inšpekcijska služba. 

 

 

20. člen 

 

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.  
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0.3 PODATKI O NAČRTOVALCIH 
 
 
 

Številka naloge: 

 
25/16 

Naročnik: OBČINA SLOVENSKA BISTRICA 
KOLODVORSKA 10 
2310 SLOVENSKA BISTRICA 

 
Investitor: OBČINA SLOVENSKA BISTRICA 

KOLODVORSKA 10 
2310 SLOVENSKA BISTRICA 

 
Naloga: SPREMEMBE IN DOPOLNITVE ODLOKA 

O ZN ZA STANOVANJSKO OBRTNO 
ZAZIDAVO "BISTRICA" - kartografski 
del- predlog 

 
  

Izdelovalec kartografskega dela: “IBIS”, d.o.o. 
Inženiring biro, investicijsko svetovanje 
Trg Alfonza Šarha 1 
2310 SLOVENSKA BISTRICA 
 

  

Žig podjetja: 
 

 

  

  

Odgovorni  načrtovalec  
- urbanizem/kartografski del: 

Igor KRAŠEVAC, univ.dipl.ing.arh. 
ZAPS A- 0471 
 

Kraj in datum: Slovenska Bistrica, januar 2018 
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0.4 IZJAVA ODGOVORNEGA PROSTORSKEGA 
NAČRTOVALCA  

 

Firma projektivnega podjetja:     »IBIS« d.o.o.                                                  
Inženiring biro, investicijsko svetovanje 
 Trg Alfonza Šarha 1                                                  
2310 Slovenska Bistrica 
 
 

Žig podjetja:  
 

Datum: Januar 2018 
 

Odgovorni projektant 
- urbanizem/kartografski del: 

Igor Kraševac, univ.dipl.ing.arh. 
ZAPS  0471 A 
 

K nalogi št.                          25/2016 
 

Za naročnika in investitorja:                       OBČINA SLOVENSKA BISTRICA 
Kolodvorska 10 
2310 Slovenska Bistrica 
 

Za nalogo: SPREMEMBE IN DOPOLNITVE ODLOKA O ZN ZA 
STANOVANJSKO OBRTNO ZAZIDAVO "BISTRICA- 
kartografski del- osnutek 
 

 
                                Dajemo izjavo s katero izjavljamo, 
                                 
Da so spremembe in dopolnitve odloka o zazidalnem načrtu za stanovanjsko obrtno 
zazidavo "Bistrica"- kartografski del, izdelane v skladu z Odlokom o spremembah in 
dopolnitvah Odloka o dolgoročnem planu-prostorski del občine Slovenska Bistrica za 
obdobje 1986-2000, dopolnjen 2003 (Uradni list RS, št. 131/04) in z Zakonom o 
prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/2007, 70/2008-ZVO-1B, 
108/2009,80/2010-ZUPUDPP).                                            
                                 
 
 
                                                                                  Odgovorni projektant: 
                                                                           Igor Kraševac, univ.dipl.ing.arh.                           
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0.5 GRAFIČNE PODLOGE   
 

 
1. Karta I:  Katastrski načrt 
2. Karta II: Izsek iz obstoječega ZN 
3. Karta III: Prikaz območja sprememb ZN 
4. Karta IV: Karta varovanj in omejitev 
5. Karta V: Karta gradbenih mej in linij 
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0.6 MEJA  IN OPIS OBMOČJA OBDELAVE 

 
 
Območje ZN leži v jugovzhodnem obrobju mesta Slovenska Bistrica ob avtocesti 
in je namenjeno gradnji stanovanjskih, upravno storitvenih, izobraževalnih, 
obrtniških in proizvodnih objektov. Območje ZN je v celoti komunalno opremljeno 
in delno pozidano. 
 
Na posameznih nepozidanih zemljiščih se je izkazal interes po gradnji, ki pa ni v 
skladu z obstoječimi določili Odloka o zazidalnem načrtu za stanovanjsko obrtno 
zazidavo »Bistrica«. Da se omogoči tovrstna gradnja na predmetnem območju, je 
bilo potrebno pristopiti k spremembi grafičnega in tekstualnega dela veljavnega 
odloka.  
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0.7 TEKSTUALNI DEL ODLOKA 

 

Na podlagi petega odstavka 61. člena v povezavi s 96. členom Zakona o prostorskem 

načrtovanju (ZPNačrt, 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, 14/15 - 

ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2) ter 16. člena Statuta Občine Slovenska Bistrica ( Uradni list 

RS, št. 55/10) je Občinski svet Občine Slovenska Bistrica na redni .........seji dne 

................................ sprejel 
 
 
 
 

ODLOK O 

SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O ZAZIDALNEM NAČRTU ZA 

STANOVANJSKO OBRTNO ZAZIDAVO »BISTRICA« 
 

 

 

1. člen 

                                                         

Z Odlokom o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu za stanovanjsko 

obrtno zazidavo »Bistrica« se spreminja Odlok o zazidalnem načrtu za stanovanjsko obrtno 

zazidavo »Bistrica« (Uradni list RS, št. 112/03, 134/06, 123/08, 32/11 in 57/12).  

 

2. člen 

 

(1) Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta za stanovanjsko obrtno zazidavo 

»Bistrica« ( v nadaljevanju besedila ZN) vsebujejo: 

1. Besedilo, ki obsega: 

- odlok o spremembah in dopolnitvah ZN, 

2. Priloge, ki obsegajo: 

- smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora, 

- obrazložitev in utemeljitev sprememb in dopolnitev ZN, 

- povzetek za javnost, 

- spis postopka priprave in sprejemanja sprememb in dopolnitev ZN. 

(2) Zaradi sprememb in dopolnitev ZN za stanovanjsko obrtno zazidavo »Bistrica« se 

spreminja tudi grafični del osnovnega ZN. 

 

 

3. člen 

 

Prvi odstavek 7. člena odloka se spremeni tako, da  se tretji stavek nadomesti z novim 

stavkom, ki se glasi: » Na parceli št. 1660/28, k.o. Slovenska Bistrica je predvidena 

gradnja stanovanjskega objekta, z možnostjo ureditve mirne obrti, storitvene ali poslovno 

uslužnostne dejavnosti s spremljajočo infrastrukturo.« 

 

Četrti stavek prvega odstavka 7. člena se pa nadomesti z novim stavkom, ki se glasi: » Na 

parceli št. 1660/204, k.o. Slovenska Bistrica je predvidena gradnja parkirišč za lastne 
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potrebe in obiskovalce ter nezahtevnega objekta – kioska in vhodnega portala ob pridobitvi 

soglasja k projektnim rešitvam Elesa po projektu št. 776/2017; IDZ, ki je sestavni del 

odloka.« 

 

4. člen 

 

Spremeni se  8. člen odloka tako, da se prvi odstavek črta. 

 

Tretji odstavek se nadomesti z naslednjim besedilom: 

 »Za gradnjo individualnih stanovanjskih hiš se upoštevajo določila 5. in 9. člena odloka o 

začasnih PUP za centralna naselja v občini Slovenska Bistrica in mesto Slovenska Bistrica 

(uradno prečiščeno besedilo) (Uradni list RS, št. 91/15, in njegovimi vsakokratnimi 

spremembami).« 

Drugi stavek četrtega odstavka se pa nadomesti z naslednjim besedilom: 

»Maksimalna višina stavbe je 10,00 m + 2,00m od kote pritličja do kote venca stavbe. 

Etažnost stavbe se prilagaja glede na program stavbe in se določa znotraj opredeljene 

maksimalne višine stavbe." 

 

5. člen 

 

 

Prvi odstavek 9. člena se spremeni tako, da se na novo glasi: 

» Na celotnem območju, razen na delu, kjer je predvidena gradnja stanovanjskih objektov, 

je določen faktor izrabe zemljišča (FiZ) 0,8.  

6. člen 

 

Spremeni se 10. člen odloka tako, da se glasi: 

» Dovoli se gradnja objektov znotraj določene gradbene meje. Gradbena meja je linija, ki 

jo novozgrajeni objekti ne smejo presegati, lahko pa se je dotikajo ali so od nje odmaknjeni 

v notranjost. Gradbena meja je razvidna iz grafičnega dela odloka.« 

 

7. člen 

 

12. člen odloka se spremeni tako, da se na novo glasi: 

»Predvidena oskrba z vodo bo potekala z cevovodi iz nodularne litine. Razvod cevovodov 

poteka vzporedno s predvideno kanalizacijo.  

Nov oskrbovalni cevovod iz nodularne litine LN DN200 bo priključen na obstoječi 

cevovod DN300 v severovzhodnem delu Slovenske Bistrice v obstoječem jašku. Novi 

razvod NL DN200 prečka potok Bistrico in Kolodvorsko cesto in se v Leskovarjevi ulici 

razcepi na razvod NL DN100 in NL DN150.  

Razvod (NL DN100) služi za oskrbo predvidene stanovanjske zazidave. Od njega se 

odcepi osem slepi krakov NL DN80 za oskrbo stanovanjskih hiš.  

Okoli celotnega območja ureditve poteka razvod NL DN150, ki služi za potrebe po požarni 

vodi. Ta zanka je s podaljškom LN DN100 v Žolgarjevi ulici navezana na razvod LŽ 

DN100 v Titovi cesti, s čimer je omogočeno krožno napajanje območja ureditve.  

Za oskrbo z vodo služijo trije med sabo vzporedni cevovodi NL DN100.  
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Predvidena sta še dva povezovalna priključka, in sicer NL DN150 v novi lokalni zbirni 

cesti, katerega podaljšek NL DN80 se v Kolodvorski cesti priključi na obstoječi cevovod 

LŽ DN80 ter krajši cevovod NL DN100 v Borisa Winterja ulici.  

Predvidena je možnost izgradnje razvoda za tehnološko vodo, vendar le po izgradnji novih 

zajemov vode, ki bi bili zunaj območja ZN.  

Pri snovanju proizvodnih obratov ki bi rabili večjo količino tehnološke vode je potrebno 

zagotoviti racionalno porabo in po možnosti večkratno kroženje in uporabo iste vode.  

Požarno varnost zagotavljajo hidranti DN80, ki so nadzemni ali podzemni.  

Pri pripravi projektne dokumentacije je treba upoštevati določila občinskega odloka o 

oskrbi z vodo na območju Občine Slovenska Bistrica  in pravilnik o tehnični izvedbi in 

uporabi objektov in naprav javnega vodovoda na območju Občine Slovenska Bistrica.« 

 

8. člen 

 

Besedilo 13. člena odloka se spremeni tako, da se na novo glasi: 

»Predvidi se ločeni sistem kanalizacije.  

Padavinska voda strešin se spelje direktno v kanalizacijo in naprej na zbirni kanal 

meteornih voda z izpustom v potok Bistrica.  

Meteorne vode cestišč, parkirišč in drugih utrjenih površin, kjer lahko pričakujemo 

povečano onesnaženje odpadne vode se pred izpustom v kanalizacijo spelje na ustrezno 

dimenzionirane lovilce olja ali bencina.  

Sušni odtoki sanitarna odpadna voda za približno 500 stanovalcev se spelje direktno v 

zbirni fekalni kanal in naprej na ČN Slovenska Bistrica.  

Dodatno onesnažene sanitarne vode morajo pred izpustom v javno kanalizacijo biti 

očiščene v ustrezno dimenzioniranih lovilcih maščob in mineralnih olj.  

Vse trase bodočih kanalov se predvidijo v načrtovanih prometnih površinah.  

Kanalizacija v celoti mora biti izvedena vodotesno kar mora biti dokazano z atesti 

izvajalca. Vsi pokrovi na povoznih površinah se predvidijo okrogli litoželezni za težki 

promet na zaklepanje.  

Posamični objekti se na javno kanalizacijo locirano v načrtovani prometni površini 

priključujejo preko revizijskega jaška.  

Dodatni sistem predčiščenja meteornih ali sanitarnih odpadnih voda morajo biti locirani na 

površinah v lasti uporabnika naprave. V primeru cest in javnih parkirišč pa na površinah, ki 

nemotijo javnega prometa a zagotovo omogočajo dostop in vzdrževanje naprav.  

Za priključitev na javno kanalizacijo, oziroma zbirne kanale in čistilno napravo je potrebno 

upoštevati naslednje:  

– odlok o odvajanju in čiščenju odpadnih in padavinskih voda na območju Občine 

Slovenska Bistrica,  
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– določila iz soglasja Komunalnega podjetja Slovenska Bistrica in Direkcije Republike 

Slovenije za ceste,  

– pred priključitvijo kanalizacije na obstoječi kanalizacijski sistem je potrebno izdelati 

hidravlično preveritev prevodnosti in geodetski posnetek obstoječe kanalizacije.« 

9. člen 

 

Na koncu 14. člena odloka se doda nov odstavek, ki se glasi: 

» Preko obravnavanega območja poteka daljnovod visoke napetosti 2x110 kV DV Maribor 

– Rače – Slovenska Bistrica, napetostni nivo 110 Kv: 30 m (15 m levo in 15 m desno od 

osi DV). Za vsako graditev objekta je potrebno v koridorjih obstoječih in predvidenih 

prenosnih daljnovodov pridobiti pisne projektne pogoje in soglasje k projektnim rešitvam 

Elesa. Vsi objekti skladno s prilogo 1 in 2 Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, 

uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu 

elektroenergetskih omrežij (Ur. l. RS, št. 101/10) naj bodo označeni z »prepovedana 

gradnja v varovalnem pasu obstoječih in predvidenih daljnovodov.« 

10. člen 

 

15. člen odloka se preimenuje v » Elektronske komunikacije«. 

 

Besedilo 15. člena odloka se pa spremeni tako, da se na novo glasi: 

» Na območjih zazidalnega načrta za stanovanjsko obrtno zazidavo »Bistrica« je dopustna 

gradnja gradbeno inženirskih objektov skladno s klasifikacijo vrst objektov CC-SI 22240 

Lokalni (distribucijski) elektroenergetski vodi in lokalna (dostopovna) komunikacijska 

omrežja. 

Pred pričetkom projektiranja ureditev po tem prostorskem aktu in pred projektiranjem 

priključkov na omrežje je potrebno pri upravljavcu že zgrajenega telekomunikacijskega 

omrežja pridobiti podatke o lokaciji posameznih vodov in drugih objektov ter naprav in 

projektne pogoje.« 

11. člen 

 

Drugi odstavek 16. člena se dopolni tako, da se doda naslednje besedilo: 

» Pri projektiranju nove komunalne infrastrukture za omenjeno območje je potrebno 

upoštevati predpisane odmike med plinovodom in drugimi komunalnimi vodi. Plin naj se 

uporablja za kuhanje, ogrevanje, pripravo tople sanitarne vode, tehnologijo in hlajenje.« 

 

Na koncu 16. člena se doda novi odstavek z naslednjim besedilom: 

» Pri načrtovanju uporabe prostora in projektiranju je potrebno upoštevati prenosni sistem 

zemeljskega plina z omejitvami v pripadajočem varovalnem (2x65 m) oz. varnostnem pasu 

in pridobiti mnenje oz. pogoje in soglasje operaterja. V tem pasu se dela lahko izvajajo le 

pod posebnimi pogoji in pod nadzorstvom pooblaščenca operaterja družbe Plinovodi 

d.o.o.« 

 

12. člen 

 

Prvi odstavek 18. člena odloka se spremeni tako, da se glasi: 

»Na območju kompleksa ni evidentiranih objektov naravne dediščine. Z obzirom na to, da 

je območje obravnave v mestu Slovenska Bistrica in večinoma že pozidano, se na prostih 
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površinah, ki nakazujejo dostope in meje parkirišč, izvede zasaditev dela površin z 

drevesnimi vrstami, ki sodijo v urban prostor (npr. stebrasti beli gaber, hrast graden, javor). 

 

Drugi odstavek 18. člena odloka se spremeni tako, da se glasi: 

» V obravnavanem območju se nahajata dve kulturni dediščini in sicer: 

- Slovenska Bistrica – Rimska obcestna postaja (EŠD 10660) 

- Slovenska Bistrica – Rimska cesta Celeia – Poetovio (EŠD 6891) 

in zanju velja varstveni režim, določen v Odloku o razglasitvi kulturnih spomenikov 

lokalnega pomena za Občino Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 23/03, vključno s 

spremembami). 

Za posege v varstvena območja kulturne dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene 

pogoje in kulturnovarstveno soglasje pristojne službe za varstvo kulturne dediščine. 

 

Na koncu 18. člena se doda novi odstavek z naslednjim besedilom: 

»Potrebno je upoštevati podrobnejše varstvene usmeritve od tistih splošnih za arheološka 

najdišča v Odloku o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena za Občino 

Slovenska Bistrica in sicer: 

- Območje 1 (=1): ožje območje rimske stavbe z obveznim varovalnim pasom okoli 

nje se izloči iz vsakršne pozidave. Stavba leži ob rimski cesti Poetovio – Celeia – Emona, v 

njenem kontekstu pa je še ohranjena rimska plast z najdbami ter plitvo ležeči temelji zidov. 

Stavbo in rimsko cesto je treba razumeti kot enotno spomeniško celoto kar pomeni, da 

moramo na tem delu iz pozidave izločiti ter za eventualno prezentacijo predvideti stavbo in 

del rimske ceste, ki teče jugovzhodno ob njej. Na tem območju je možna lokacija zelenih 

parkovnih površin, po dokončanih sistematičnih arheoloških raziskavah pa tudi ustrezna 

prezentacija in situ. 

- Območje 2 (=2): trasa rimske ceste z obveznim varovalnim pasom ob njej se po 

možnosti izloči iz vsakršne pozidave. Na njenem območju je najbolj primeren bodisi zeleni 

pas, bodisi njena ponazoritev kot stara komunikacija. V kolikor se posegom v samo traso 

rimske ceste zaradi umeščanja večjih objektov nikakor ni moč izogniti, so pred delno 

pozidavo trase obvezna predhodna arheološka izkopavanja. 

- Območje 3 (=3): na širšem območju rimske stavbe so pred vsakršno pozidavo oz. 

zemeljskimi deli obvezna predhodna arheološka izkopavanja. Območje zajema lokacijo 

novih najdb, ki smo jih odkrili v letu 2004 tekom opravljenih sondiranj (ob robu trase 

rimske ceste proti severozahodu smo na višjih nekoliko bolj suhih tleh našli ostanke doslej 

neznane, s kamenjem tlakovane ceste, ki je vodila od rimske ceste do rimskodobnih 

kovaških delavnic. Možno je, da bomo z nadaljnjimi zapažanji ob sami gradnji uspeli 

ugotoviti njen pravi pomen in potek proti rimskim kamnolomom v soteski Bistrice. Temu v 

prid govori sam tloris rimske stavbe s hlevi in skladišči, katerih drugi pomen bi bilo težko 

razložiti.). 

- Območje 4 (=4): Meja območja 4 je meja območja kulturnega spomenika 

Slovenska Bistrica – Rimska obcestna postaja (EŠD 10660). Za celotno preostalo območje 

– območje 4, ki je bilo leta 2004 delno pregledano z arheološkimi testnimi jarki, ki niso 

dali prepričljivih strnjenih arheoloških rezultatov, pa velja, da je gradnja tod načeloma 

možna. Ravno zaradi delnega vpogleda, ki smo ga pridobili s testnimi jarki, neposredne 

bližine najdišč, potrjene arheološke stratigrafije in najdb, pa bo tekom samih gradbeno – 

zemeljskih del investitor moral zagotoviti vzporedno arheološko raziskavo ob gradnji, ki 

lahko na mestu eventualnih najdb in pozitivne arheološke plasti preraste v arheološka 

izkopavanja. 
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13. člen 

 

Za 19. členom se doda novi člen, ki se glasi: 

 

» 19.a člen 

Požarno varstvo, širjenje požara na sosednje objekte, odmiki med objekti, lega objektov, 

nosilnost konstrukcije, preprečevanje širjenja požara po stavbah, evakuacijske poti in 

sistemi za javljanje ter alarmiranje, ukrepi za varen umik ljudi, naprave za gašenje in 

dostop gasilcev, hidrantno omrežje in drugo, morajo biti urejeni v skladu z veljavnimi 

požarno-varstvenimi predpisi, ki urejajo načrtovanje, projektiranje in gradnjo objektov in 

naprav ter njihovo rabo in se podrobneje določijo v projektni dokumentaciji. 

Potrebne odmike se lahko določi s pomočjo metod požarnega inženirstva. Doseganje 

predpisane ravni požarne varnosti mora izhajati iz študije požarne varnosti, kadar je to 

zahtevano s predpisi o študiji požarne varnosti, oziroma iz zasnove požarne varnosti.« 

 

 

14. člen 

 

Prvi odstavek 20. člena odloka se spremeni tako, da se na novo glasi: 

» Območje ni poplavno ogroženo od poplavnih voda Bistrice, zato ukrepi za zagotavljanje 

poplavne nevarnosti niso potrebni. Območje se nahaja po obstoječih podatkih na 

erozijskem območju – običajni zaščitni ukrepi. Območje urejanja se ne nahaja na 

ogroženem območju druge vrste. Projektni pospešek tal  (g) je 0,125. Geotehnične in 

hidrološke pogoje za temeljenje posameznih objektov in izvedbo drugih ureditev mora 

vsak investitor pridobiti pred izdajo dovoljenja za gradnjo oziroma za poseg v prostor.« 

Doda se novi, četrti odstavek z naslednjim besedilom: 

» Zaradi predvidene dejavnosti na območju obstaja možnost razlitja nevarnih snovi, zato se 

z ukrepi prepreči izlitje.« 

 

15. člen 

 

Za 20. členom se doda novi člen s sledečim besedilom: 

 

»21. člen 

Območje se nahaja znotraj ožjega okoliša območij za potrebe obrambe z antenskimi stebri 

ali antenskimi stolpi. Za vsako novogradnjo in nadzidavo, katere višina nad terenom 

presega 18,00m, je treba pridobiti projektne pogoje in soglasje organa, pristojnega za 

obrambo.« 

 

Posledično se členi, ki sledijo, preštevilčijo.  

 

16. člen  

 

Spremeni se 22. člen odloka tako, da se v četrti alineji prvega odstavka črta besedilo: 

»ob pridobitvi soglasja urbanistične komisije.« 

 

 

17. člen 

24.a člen se črta. 
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18. člen 

 

Spremembe in dopolnitve Odloka o ZN za stanovanjsko obrtno zazidavo »Bistrica« so 

stalno na vpogled na Občini Slovenska Bistrica. 

 

19. člen 

 

Nadzorstvo nad tem odlokom izvaja pristojna inšpekcijska služba. 

 

 

20. člen 

 

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

 

 

 

Številka:                                                                                       Župan 

Slovenska Bistrica, dne:     Občine Slovenska Bistrica 

Dr. Ivan Žagar  
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0.8 PRILOGE 
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0.9 SMERNICE NOSILCEV UREJANJA PROSTORA 

 

Na podlagi 7. člena Sklepa o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o 
zazidalnem načrtu za stanovanjsko obrtno zazidavo »Bistrica« (Uradni list RS, št. 
68/2016, z dne 4.11.2016), so kot nosilci urejanja prostora določeni sledeči 
soglasodajavci: 
 
Zap.
št.  

NUP Št. smernic Datum 
smernic 

1. 
 
 

Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS 
za vode, Sektor območja Drave, Krekova 
ulica 17, 2000 Maribor 

/ / 

2. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za 
zaščito in reševanje, Vojkova c. 61, 1000 
Ljubljana 

350-124/2017-2-
DGZR 

14.6.2017 

3. Ministrstvo za obrambo, Direktorat za 
logistiko  
Sektor za gospodarjenje z nepremičninami,  
Vojkova cesta 61,1000 Ljubljana 

350-64/2017-3 13.6.2017 

4. Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za 
infrastrukturo, Langusova ulica 4, 1000 
Ljubljana 

350-75/2017/5-
02111216 

28.6.2017 

5. Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica 10, 
1000 Ljubljana 

35012-100/2017/4 25.7.2017 

6.  
 
 

Zavod RS za varstvo narave, OE Maribor, 
Pobreška c. 20/II, 2000 Maribor 

4-II-631/2-O-17/AS 20.6.2017 

7. Elektro Maribor, d.d., Vetrinjska 2, 2000 
Maribor 

3901-37/2017-2 9.6.2017 

8. Eles d.o.o., Hajdrihova ulica 2, 1000 
Ljubljana 

S17_045/594/kf 12.6.2017 

9. Petrol plin d.o.o., Dunajska c. 50, 
1000 Ljubljana 

SLB-S1345/17-B. 
Zupančič 

19.6.2017 

10.  
 
 

Plinovodi d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 
11b, 1001 Ljubljana 

S17-322/P-MZ/RKP 20.6.2017 

11. Telekom Slovenije d.d., Titova c. 38, 
2000 Maribor 

17610202-
00121201706060025 

18.8.2017 

12.  
 
 

Telemach d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 
21,1000 Ljubljana 

/ / 

13. Komunala Slovenska Bistrica d.o.o., Pohorski 
bataljon 12, 2310 Slovenska Bistrica 

638/2017 14.6.2017 

14. Občina Slovenska Bistrica, Kolodvorska 10, 
2310 Slovenska Bistrica 

3504-1/2017-2-1030 15.6.2017 

15. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za 
okolje, Sektor za strateško presojo vplivov na 
okolje, Dunajska cesta 47,1000 Ljubljana 

35409-177/2017/6  8.9.2017 
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0.9.1   ANALIZA SMERNIC NOSILCEV UREJANJA PROSTORA 

 

 
 
Zap.
št.  

NUP Št. smernic Datum 
smernic 

1. Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS 
za vode, Sektor območja Drave, Krekova 
ulica 17, 2000 Maribor 

/ / 

Nosilec urejanja v zakonsko predpisanem roku ni podal smernic za načrtovanje. 
 

2. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za 
zaščito in reševanje, Vojkova c. 61, 1000 
Ljubljana 

350-124/2017-2-
DGZR 

14.6.2017 

Nosilec urejanja prostora je podal sledeče usmeritve: 
S področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami: 

1. Opredeliti in upoštevati je treba vse naravne omejitve kot so poplavnost in visoka podtalnost, erozivnost ter 

plazovitost terena ter temu primerno predvideti in opredeliti potrebne ukrepe, ki morajo biti upoštevani pri izvedbi 

prostorskega akta oziroma navesti ustrezne hidrološke in geološke raziskave glede poplavnosti, visoke podtalnice 

ter erozivnosti in plazovitosti, iz katerih izhajajo potrebni ukrepi (v odloku je treba opredeliti ali območje urejanja 

leži oziroma ne leži na ogroženem območju). 

2. Opredeliti je treba projektni pospešek tal (potresna varnost) ter temu primerno predvideti tehnične rešitve gradnje. 

3. Opredeliti je treba ali obstaja možnost razlitja nevarnih snovi in temu primerno predvideti način gradnje. 

S področja varstva pred požarom: 
1. Opredeliti je treba morebitne ukrepe zaradi požarne ogroženosti okolja. 

2. Opredeliti se morajo dopustna požarna tveganja, ki so povezana s povečano možnostjo nastanka požara zaradi 

uporabe požarno nevarnih snovi in tehnoloških postopkov v objektih na predvidenem področju, ki bodo namenjeni 

poslovni in storitveni dejavnosti ter možnosti širjenja požara na morebitna sosednja poselitvena območja ter 

požarna tveganja zaradi požarne ogroženosti naravnega okolja. 

3. Opredeliti je treba ukrepe za izpolnitev zahtev varstva pred požarom podanih v 22. in 23. členu Zakona o varstvu 

pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07-UPB, 9/11, 83/12) in pri tem upoštevati: 

- 3. člen Pravilnika o požarni varnosti v stavbah (Uradni list RS, št. 31/04, 10/05, 83/05, 14/07, 12/13) – zaradi 

zagotovitve potrebnih odmikov od meje parcel in med objekti ter potrebnih protipožarnih ločitev z namenom 

preprečitve širjenja požara na sosednje objekte, 

- 6. člen Pravilnika o požarni varnosti v stavbah (Uradni list RS, št. 31/04, 10/05, 83/05, 14/07, 12/13) in 

zahteve od 3. do 12. člena II. in III. poglavja Pravilnika o tehničnih normativih za hidrantno omrežje za 

gašenje požarov (Uradni list SFRJ, št. 30/91, Uradni list RS, št. 83/05), 

- 6. člen Pravilnika o požarni varnosti v stavbah (Uradni list RS, št. 31/04, 10/05, 83/05, 14/07, 12/13) – zaradi 

zagotovitve neoviranih in varnih dovozov, dostopov ter delovnih površin za intervencijska vozila, 

- Izpolnjevanje bistvenih zahtev varnosti pred požarom za požarno manj zahtevne objekte se dokazuje v 

elaboratu zasnova požarne varnosti. Požarni manj zahtevni in zahtevni objekti so določeni v predpisu o 

zasnovi in študiji požarne varnosti (Pravilnik o zasnovi in študiji požarne varnosti, Uradni list RS, št. 12/13, 

49/13). 

  
OBRAZLOŽITEV: Smernice nosilca urejanja prostora se v spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta upoštevajo. 
 

3. Ministrstvo za obrambo, Direktorat za 
logistiko  
Sektor za gospodarjenje z nepremičninami,  
Vojkova cesta 61,1000 Ljubljana 

350-64/2017-3 13.6.2017 

Nosilec urejanja prostora je podal sledečo usmeritev: 
 
V besedilo Sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za stanovanjsko obrtno zazidavo »Bistrica« je treba smiselno 
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vključiti tudi besedilo: »Območje se nahaja znotraj ožjega okoliša območij za potrebe obrambe z antenskimi stebri ali 
antenskimi stolpi. Za vsako novogradnjo in nadzidavo, katere višina nad terenom presega 18,00m, je treba pridobiti 
projektne pogoje in soglasje organa, pristojnega za obrambo.« 
 
OBRAZLOŽITEV: Smernice nosilca urejanja prostora se v spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta upoštevajo. 
 

4. Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za 
infrastrukturo, Langusova ulica 4, 1000 
Ljubljana 

350-75/2017/5-
02111216 

28.6.2017 

Nosilec urejanja prostora ugotavlja, da predmetna ureditev ne posega v vplivno območje državnih cest oz. v varovalni pas 
državnih cest, zato nima smernic. 
 

5. Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica 10, 
1000 Ljubljana 

35012-100/2017/4 25.7.2017 

Nosilec urejanja prostora je podal sledečo usmeritev: 
Predlaga se, da se glede obsega kulturnega spomenika, arheološkega najdišča Slovenska Bistrica – Rimska obcestna 
postaja (EŠD 10660) upošteva območje, kot je zamejeno in varovano z Odlokom o razglasitvi ter Registrom nepremičnine 
kulturne dediščine (RKD), da pa se znotraj tega zamejijo (in morda tudi smiselno razparcelirajo) območja z različnimi 
varstvenimi režimi, kot so bila opredeljena na osnovi predhodnih arheoloških raziskav v letu 2004. 
V spremembah in dopolnitvah ZN se navedejo podrobnejše varstvene usmeritve od tistih splošnih za arheološka najdišča v 
Odloku o razglasitvi in sicer: 

- Območje 1 (=1): ožje območje rimske stavbe z obveznim varovalnim pasom okoli nje se izloči iz vsakršne 

pozidave. Stavba leži ob rimski cesti Poetovio – Celeia – Emona, v njenem kontekstu pa je še ohranjena 

rimska plast z najdbami ter plitvo ležeči temelji zidov. Stavbo in rimsko cesto je treba razumeti kot enotno 

spomeniško celoto kar pomeni, da moramo na tem delu iz pozidave izločiti ter za eventualno prezentacijo 

predvideti stavbo in del rimske ceste, ki teče jugovzhodno ob njej. Na tem območju je možna lokacija zelenih 

parkovnih površin, po dokončanih sistematičnih arheoloških raziskavah pa tudi ustrezna prezentacija in situ. 

- Območje 2 (=2): trasa rimske ceste z obveznim varovalnim pasom ob njej se po možnosti izloči iz vsakršne 

pozidave. Na njenem območju je najbolj primeren bodisi zeleni pas, bodisi njena ponazoritev kot stara 

komunikacija. V kolikor se posegom v samo traso rimske ceste zaradi umeščanja večjih objektov nikakor ni 

moč izogniti, so pred delno pozidavo trase obvezna predhodna arheološka izkopavanja. 

- Območje 3 (=3): na širšem območju rimske stavbe so pred vsakršno pozidavo oz. zemeljskimi deli obvezna 

predhodna arheološka izkopavanja. Območje zajema lokacijo novih najdb, ki smo jih odkrili v letu 2004 

tekom opravljenih sondiranj (ob robu trase rimske ceste proti severozahodu smo na višjih nekoliko bolj suhih 

tleh našli ostanke doslej neznane, s kamenjem tlakovane ceste, ki je vodila od rimske ceste do rimskodobnih 

kovaških delavnic. Možno je, da bomo z nadaljnjimi zapažanji ob sami gradnji uspeli ugotoviti njen pravi 

pomen in potek proti rimskim kamnolomom v soteski Bistrice. Temu v prid govori sam tloris rimske stavbe s 

hlevi in skladišči, katerih drugi pomen bi bilo težko razložiti.). 

- Območje 4 (=4): Meja območja 4 je meja območja kulturnega spomenika Slovenska Bistrica – Rimska 

obcestna postaja (EŠD 10660). Za celotno preostalo območje – območje 4, ki je bilo leta 2004 delno 

pregledano z arheološkimi testnimi jarki, ki niso dali prepričljivih strnjenih arheoloških rezultatov, pa velja, da 

je gradnja tod načeloma možna. Ravno zaradi delnega vpogleda, ki smo ga pridobili s testnimi jarki, 

neposredne bližine najdišč, potrjene arheološke stratigrafije in najdb, pa bo tekom samih gradbeno – 

zemeljskih del investitor moral zagotoviti vzporedno arheološko raziskavo ob gradnji, ki lahko na mestu 

eventualnih najdb in pozitivne arheološke plasti preraste v arheološka izkopavanja. 

 
V primeru nove parcelacije bi zaradi lažjega izvajanja kulturnovarstvenih ukrepov bila smiselna vzpostavitev nove parcele, ki 
bi zajela združeni območji 1 in 3, tj. ožje in širše območje rimske stavbe. Ob tem pa bo nujno potrebno zastaviti ali določit i 
tudi primerno in smiselno ureditev, izrabo, dostop, vzdrževanje,.. tako nastalega posebnega zelenega območja z varovanimi 
kvalitetnimi arheološkimi ostalinami. 
 
V tekstualnem delu odloka morajo biti v določbah, ki se nanašajo na rešitve in ukrepe za celostno ohranjanje dediščine, 
vključene naslednje vsebine: 

- podatki o kulturni dediščini, ki se nahaja v območju urejanja, in zanjo veljavni pravni režim varstva 

- obveznosti glede pridobitve kulturnovarstvenih pogojev in kulturnovarstvenega soglasja 

- predlogi rešitev in ukrepov za varstvo, ki se morajo pri projektiranju in izvajanju gradnje ter drugih posegov v 

prostor  upoštevati zaradi varstva kulturne dediščine 

 
 
OBRAZLOŽITEV: Smernice nosilca urejanja prostora se v spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta upoštevajo. 

 

6.  Zavod RS za varstvo narave, OE Maribor, 
Pobreška c. 20/II, 2000 Maribor 

4-II-631/2-O-17/AS 20.6.2017 
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Nosilec urejanja prostora ugotavlja, da za predmetne spremembe in dopolnitve akta izdelava smernic ni potrebna. 
 
Podaja pa naslednje usmeritve, ki se bodo pri pripravi sprememb in dopolnitev ZN upoštevale: 
Ker je območje obravnave v mestu Slovenska Bistrica in večinoma že pozidano, se podaja usmeritev, da se na območju 
izvede zasaditev dela površin z drevesnimi vrstami, ki sodijo v urban prostor (npr. stebrasti beli gaber, hrast graden, javor). 
 

 

7. Elektro Maribor, d.d., Vetrinjska 2, 2000 
Maribor 

3901-37/2017-2 9.6.2017 

Nosilec urejanja prostora je podal sledeče usmeritve: 
 

1. K vlogi za pridobitev mnenja na pripravljen predlog je potrebno predložiti strokovne podlage in idejne rešitve 

napajanja območja obdelave, v katerih bo obdelano morebitno napajanje predvidenih objektov in morebitne 

prestavitve in mehanska zaščita obstoječih elektroenergetskih vodov na območju ZN. 

2. Strokovne podlage in idejne rešitve napajanja območja obdelave se morajo naročiti pri Elektro Maribor d.d.. Ob 

naročilu le te mora investitor priložiti dokumentacijo s katere bo razvidna natančna lokacija in gabariti predvidenih 

objektov ter predvidena priključna moč le teh. 

 
 

OBRAZLOŽITEV: Smernice nosilca urejanja prostora se ne morejo upoštevati, saj še ni znano napajanje posameznih 
predvidenih objektov. V tem trenutku so še neznani investitorji in s tem neznana odjemna moč pri posameznem objektu. To 
je stvar PGD posameznega objekta. Območje ZN je pa komunalno opremljeno in se s spremembami in dopolnitvami ZN 
koncept opremljanja GJI ne spreminja. 
  
 

8. Eles d.o.o., Hajdrihova ulica 2, 1000 
Ljubljana 

S17_045/594/kf 12.6.2017 

Nosilec urejanja prostora je podal sledeče usmeritve: 
1. Upoštevati je potrebno širine varovalnega pasu elektroenergetskih daljnovodov in razdelilnih transformatorskih 

postaj (468. člena Energetskega zakona EZ-1(Ur. l.RS, št. 17/14), ki znašajo: 

- za napetostni nivo 110kV:30m (15 m levo in 15 m desno od osi DV) 

2. V tekstualnem delu odloka za področje elektroenergetskega omrežja, je potrebno vnesti: 

- ime ter napetostni nivo daljnovoda oziroma ostalega elektroenergetskega objekta ter širine 

elektroenergetskih varovalnih pasov (celotna širina ali širina od osi levo in desno), 

- za vsako graditev objekta je potrebno v koridorjih obstoječih in predvidenih prenosnih daljnovodov pridobiti 

pisne projektne pogoje in soglasje k projektnim rešitvam Elesa, 

- za vse objekte skladno s prilogo 1 in 2 Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter 

opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij (Ur. l. RS, št. 101/10) 

označene z »prepovedana gradnja v varovalnem pasu obstoječih in predvidenih daljnovodov. 

 
OBRAZLOŽITEV: Smernice nosilca urejanja prostora se v spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta upoštevajo. 
 

9. Petrol plin d.o.o., Dunajska c. 50, 
1000 Ljubljana 

SLB-S1345/17-B. 
Zupančič 

19.6.2017 

Nosilec urejanja prostora je podal sledeče usmeritve: 
1. Pri projektiranju nove komunalne infrastrukture za omenjeno območje je potrebno upoštevati predpisane odmike 

med plinovodom in drugimi komunalnimi vodi. 

2. Plin naj se uporablja za kuhanje, ogrevanje, pripravo tople sanitarne vode, tehnologijo in hlajenje. 

 
 
OBRAZLOŽITEV: Smernice nosilca urejanja prostora se v spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta upoštevajo. 
 

10. Plinovodi d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 
11b, 1001 Ljubljana 

S17-322/P-MZ/RKP 20.6.2017 

Nosilec urejanja prostora je podal sledeče usmeritve: 
1. Pri načrtovanju uporabe prostora in projektiranju je potrebno skladno z Zakonom 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) upoštevati prenosni sistem zemeljskega plina z 

omejitvami v pripadajočem varovalnem (2x65 m) oz. varnostnem pasu in skladno z Zakonom o graditvi objektov 

(Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – 
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odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13 in 19/15) pridobiti 

mnenje oz. pogoje in soglasje operaterja. V tem pasu se dela lahko izvajajo le pod posebnimi pogoji in pod 

nadzorstvom pooblaščenca operaterja družbe Plinovodi d.o.o. 

 
 
OBRAZLOŽITEV: Smernice nosilca urejanja prostora se v spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta upoštevajo. 
 
 

11. Telekom Slovenije d.d., Titova c. 38, 
2000 Maribor 

17610202-
00121201706060025 

18.8.2017 

Nosilec urejanja prostora je podal sledeče usmeritve: 
 

1. 15. člen (Telefonsko omrežje in CATV) se naj preimenuje v »Elektronske komunikacije« in se samo besedilo 

člena spremeni in se naj na novo glasi: 

»Na območjih zazidalnega načrta za stanovanjsko obrtno zazidavo »Bistrica« je dopustna gradnja gradbeno 
inženirskih objektov skladno s klasifikacijo vrst objektov CC-SI 22240 Lokalni (distribucijski) elektroenergetski vodi 
in lokalna (dostopovna) komunikacijska omrežja. 
Pred pričetkom projektiranja ureditev po tem prostorskem aktu in pred projektiranjem priključkov na omrežje je 
potrebno pri upravljavcu že zgrajenega telekomunikacijskega omrežja pridobiti podatke o lokaciji posameznih 
vodov in drugih objektov ter naprav in projektne pogoje. 

2. 2. stavek 4. odstavka 8. člena se naj glasi: 

» Maksimalna višina stavbe je 10,00 m + 2,00m od kote pritličja do kote venca stavbe. Etažnost stavbe se 
prilagaja glede na program stavbe in se določa znotraj opredeljene maksimalne višine stavbe.« 

 
OBRAZLOŽITEV: Smernice nosilca urejanja prostora se v spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta upoštevajo. 

 

12.  Telemach d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 
21,1000 Ljubljana 

/ / 

Nosilec urejanja v zakonsko predpisanem roku ni podal smernic za načrtovanje. 

 
13. Komunala Slovenska Bistrica d.o.o., Pohorski 

bataljon 12, 2310 Slovenska Bistrica 
638/2017 14.6.2017 

Nosilec urejanja prostora za predmetne spremembe in dopolnitve prostorskega akta nima smernic. 
 

14. Občina Slovenska Bistrica, Kolodvorska 10, 
2310 Slovenska Bistrica 

3504-1/2017-2-1030 15.6.2017 

Nosilec urejanja prostora za predmetne spremembe in dopolnitve prostorskega akta nima posebnih usmeritev. 
 

15.  Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za 
okolje, Sektor za strateško presojo vplivov na 
okolje, Dunajska cesta 47,1000 Ljubljana 

35409-177/2017/6 8.9.2017 

Sektor za strateško presojo vplivov na okolje je izdal odločbo, da v okviru predmetnih sprememb in dopolnitev prostorskega 
akta ni treba izvesti postopka CPVO. 
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0.10 MNENJA NOSILCEV UREJANJA PROSTORA 

 

Na podlagi Zakona o prostorskem načrtovanju je Občina Slovenska Bistrica z vlogo 

pozvala nosilce urejanja prostora, da izdajo mnenja k predvidenim spremembam in 

dopolnitvam prostorskega akta. V spodnji tabeli so navedeni vsi nosilci urejanja prostora, 

določeni s sklepom o pričetku priprave sprememb in dopolnitev ZN. Vsa tekstualna 

gradiva mnenj so priložena. 

 

Zap.
št.  

NUP Št. mnenja Datum 
mnenja 

1. 
 
 

Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS 
za vode, Sektor območja Drave, Krekova 
ulica 17, 2000 Maribor 

/ / 

2. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za 
zaščito in reševanje, Vojkova c. 61, 1000 
Ljubljana 

350-124/2017-4-
DGZR 

28.2.2018 

3. Ministrstvo za obrambo, Direktorat za 
logistiko  
Sektor za gospodarjenje z nepremičninami,  
Vojkova cesta 61,1000 Ljubljana 

350-64/2017-5 28.2.2018 

4. Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za 
infrastrukturo, Langusova ulica 4, 1000 
Ljubljana 

Mnenje ni potrebno  

5. Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica 10, 
1000 Ljubljana 

35012-100/2017/8 8.3.2018 

6.  
 
 

Zavod RS za varstvo narave, OE Maribor, 
Pobreška c. 20/II, 2000 Maribor 

Mnenje ni potrebno  

7. Elektro Maribor, d.d., Vetrinjska 2, 2000 
Maribor 

3902-10/2018-2 13.3.2018 

8. Eles d.o.o., Hajdrihova ulica 2, 1000 
Ljubljana 

S18_020/594/kf 23.2.2018 

9. Petrol plin d.o.o., Dunajska c. 50, 
1000 Ljubljana 

SLB-S1382/18-
B.Zupančič 

2.3.2018 

10.  
 
 

Plinovodi d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 
11b, 1001 Ljubljana 

S18-083/P-MP/RKP 2.3.2018 

11. Telekom Slovenije d.d., Titova c. 38, 
2000 Maribor 

/ / 

12.  
 
 

Telemach d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 
21,1000 Ljubljana 

/ 28.2.2018 

13. Komunala Slovenska Bistrica d.o.o., Pohorski 
bataljon 12, 2310 Slovenska Bistrica 

181/2018 20.2.2018 

14. Občina Slovenska Bistrica, Kolodvorska 10, 
2310 Slovenska Bistrica 

3504-2/2018-2-1030 21.2.2018 
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0.11 OSTALE PRILOGE 

 

 

1. Sklep o začetku sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu za stanovanjsko 

obrtno zazidavo »Bistrica«  (Uradni list RS, št. 68/2016, z dne 4.11.2016) 

2. Sklep o javni razgrnitvi občinskega podrobnega prostorskega načrta, št. 3505-7/2013-

15-1032, z dne 24.11.2017 

3. Obvestilo občine - Stališča do pripomb, št. 3505-7/2013-46-1032, z dne 03.01.2018 

4. Idejna zasnova za umestitev nezahtevnega objekta na parc. št. 1660/204, k.o. 

Slovenska Bistrica; IDZ, št. 776/2017 
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