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 Trg osvoboditve 7, 2230 LENART V SLOV. GOR. 
 Telefon: 02/729-13-10, fax: 02/720-73-52 
 
Številka: 3505-1/2020-2 
Datum:    14.07.2020 

 

 

 

 

      STROKOVNE PODLAGE  

ZA UMESTITEV NIZA PETIH ENOSTANOVANJSKIH STAVB 

V SPODNJI VOLIČINI 

(PROJEKTIVNI BIRO 91 d.o.o., štev. 1902, junij 2020) 
 

 

 

 

PREDLAGATELJ:    Župan Občine Lenart 
GRADIVO PRIPRAVILA:   Projektivni biro 91 d.o.o. (Cvetka Faith, Vid Faith)    in   

Občinska uprava Občine Lenart 
NOSILEC:       mag. Vera Damjan Bele 

   

 

PREDLOG SKLEPA: 

Na podlagi 27. člena Statuta Občine Lenart (MUV, št. 14/10, 8/11, 31/17), 64. Člena 
Poslovnika občinskega sveta Občine Lenart /(MUV, štev. 7/07, 31/17) ter ob smiselni uporabi 
določil Odloka o prostorskih ureditvenih v Občini Lenart (Ur. list RS, št. 02/01, 74/04; MUV, 
št. 24/05, 35/07, 9/10, 8/11, 5/14, 16/18) se potrdi predlog Sklepa o sprejemu Strokovne 
podlage za umestitev niza petih enostanovanjskih stavb v Spodnji Voličini, ki jih je pod štev. 
1902, junij 2020, izdelal Projektivni biro 91 d.o.o.,  kot je predložen. 



Na podlagi 16. člena Statuta Občine Lenart (MUV, št. 14/10, 8/11, 31/17) in ob smiselni 
uporabi določil Odloka o prostorskih ureditvenih v Občini Lenart (Ur. list RS, št. 02/01, 
74/04; MUV, št. 24/05, 35/07, 9/10, 8/11, 5/14, 16/18),  je Občinski svet Občine Lenart na 
____. seji dne _______   sprejel  

 
 

SKLEP 

o sprejemu Strokovne podlage za umestitev niza petih stanovanjskih stavb v Spodnji 
Voličini (Projektivni biro 91 d.o.o., štev. 1902, junij 2020) 

 
 

 
1. 

 

S tem sklepom se sprejmejo Strokovne podlage za umestitev niza petih enostanovanjskih 
stavb v Spodnji Voličini, ki jih je pod štev. 1902, junij 2020, izdelal Projektivni biro 91 d.o.o.   

 

2. 
 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Medobčinskem uradnem vestniku Štajerske in 
Koroške regije.  
 
 
Številka: 3505-1/2020-2  
Lenart v Slovenskih goricah, dne _________ 2020 

 
 
 
  

      Župan 
                                                                                 mag. Janez KRAMBERGER, dr. vet. med. 
 
 
 



OBRAZLOŽITEV : 
 
 
 
Strokovne podlage, ki jih je za investitorja Zdravka Križmana, Ulica Jakoba Zupančiča 8a, 
2000 Maribor  izdelal Projektivni biro 91 d.o.o. Maribor, obravnavajo del območja 
nezazidanih stavbnih zemljišč južno od strnjenega naselja Spodnja Voličina. 
 

Vir: www.geoprostor.si/piso 
 
Območje obsega skupno približno 4800 m2 in sestoji iz šestih gradbenih parcel v lasti 
investitorja in sicer: 757/9, 757/10, 758/8, 758/9, 758/10 in 758/11 v katastrski občini 554 – 
Spodnja Voličina in parcelo 757/1 v katastrski občini 554 – Spodnja Voličina, kjer že stoji 
stanovanjska stavba (ni last investitorja). 
 

Parcele ležijo v območju, ki je v odloku o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Lenart 
opredeljeno kot stavbno zemljišče razpršene gradnje. PUP vsebuje določilo, da je za 
območje, kjer je možno zgraditi od 2 do 10 hiš, potrebno pred izdelavo projektne 
dokumentacije  na podlagi prostorskih ureditvenih pogojev izdelati posebne strokovne 
podlage s prikazom zazidalne situacije, načrta gradbenih parcel, prometne, komunalne in 
energetske infrastrukture ter omrežja zvez. Na podlagi strokovnih podlag se izdela tudi 

http://www.geoprostor.si/piso


program komunalnega opremljanja zemljišč, na podlagi katerega se sklene z občino 
pogodba o izgradnji in plačilu sorazmernega dela stroškov komunalnega opremljanja 
zemljišč. Strokovne podlage se dajo v potrditev občinskemu svetu. 
 
Strokovne podlage vsebujejo analizo ustvarjenih razmer na obravnavanem območju in v 
njegovi neposredni okolici, analizo veljavne prostorske dokumentacije in opredelitev pravnih 
podlag za gradnjo, predlog strokovne rešitve prostorske ureditve z rešitvijo prometne ureditve 
in ureditev druge gospodarske javne infrastrukture. 
 

 
 
 
Predlagane rešitve so sprejemljive z vidika veljavnega prostorskega izvedbenega akta (PUP v 
občini Lenart), zato so bile predložene v obravnavo in predhodno potrditev Odboru za 
komunalno in gospodarsko infrastrukturo varovanje okolja in urejanje prostora pri Občinskem 
svetu Občine Lenart.  
Odbor je gradivo obravnaval na svoji 7. seji, dne 30.06.2020 (zapisnik je v prilogi) in sprejel 
naslednji sklep: 
 

SKLEP ŠT. 3:  Potrdijo se Strokovne podlage za umestitev niza petih enostanovanjskih stavb 
v Sp. Voličini ob upoštevanju predlogov odbora. 
 
Izdelovalec dokumentacije je strokovne podlage dopolnil s predlogi odbora, zato župan 
gradivo in sklep o potrditvi strokovnih podlag predloži v obravnavo in sprejem občinskemu 
svetu. 



PRILOGE : 
 

1. Zapisnik  Odbora za komunalno in gospodarsko infrastrukturo varovanje okolja in 
urejanje prostora pri Občinskem svetu Občine Lenart z dne 30.06.2020 

2. Strokovne podlage – dopolnjeno gradivo – dopolnitve so označene z rdečo barvo 
3. Strokovne podlage - čistopis 

 
 
 
 



7. seja Odbora za komunalno in gospodarsko infrastrukturo, varovanje okolja in urejanje prostora, občine Lenart 
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        OBČINA LENART 
        Občinski svet 
Odbor za komunalno in gospodarsko infrastrukturo, 
            varovanje okolja in urejanje prostora 
 
       Trg osvoboditve 7, 2230 LENART V SLOV. GOR. 
              Telefon: 02/729-13-10, fax: 02/720-73-52 
 
 
Številka: 032-4/2019 
Datum: 1. 7. 2020 
 

Z A P I S 
 
7. seje Odbora za komunalno in gospodarsko infrastrukturo, varovanje okolja in urejanje 
prostora, ki je bila 30. junija 2020 ob 17. uri v sejni sobi 24/II Občine Lenart, Trg osvoboditve 
7, 2230 Lenart v Slovenskih goricah. 
 
NAVZOČI ČLANI:  Aleksander Krajnc, Maksimiljan Šuman, Viktor Postružnik, Milko 

Slanič in  David Maguša 
 
ODSOTNI ČLANI:    Sabina Markoli,  Marjan Banič 
OSTALI NAVZOČI:  Avgust Zavernik, Vera Damjan Bele  
Vabljeni gostje:  Vid Faith, Cvetka Faith 
                                  
 
Predsednik odbora Aleksander Krajnc je pričel sejo odbora, pozdravil člane odbora in druge  
navzoče ter ugotovil, da je odbor sklepčen.  
 
Predlaga v sprejem naslednji dnevni red:  
 
PREDLOG DNEVNEGA REDA : 
 

1. Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda. 
2. Pregled zapisnika 6. seje odbora. 
3. Strokovne podlage za umestitev niza petih enostanovanjskih stavb v Sp. Voličini 
4. Razno 

 
SKLEP ŠT. 1:  Soglasno se sprejme dnevni red 7. seje Odbora za komunalno in gospodarsko 
infrastrukturo, varovanje okolja in urejanje prostora.  
 
 
K točki 2.    Pregled zapisnika 6. seje. 
 
Predsedujoči povpraša v zvezi z zapisanim Zapisnikom. V zvezi z zapisnikom poda krajši 
povzetek Avgust Zavernik. Na zapisani Zapisnik 6. seje ni bilo pripomb.  
 
SKLEP ŠT. 2:  Potrdi se Zapisnik 6. Seje odbora v  zapisani obliki.  
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K točki 3. 
 
Uvod obravnave točke Strokovne podlage za umestitev niza petih enostanovanjskih stavb v 
Spodnji Voličini poda Vera Bele v nadaljevanju pa še pripravljalca Strokovnih podlag 
Projektivni biro 91 d.o.o. 
 
Po uvodni prestavitvi so člani odbora izpostavili naslednja vprašanja: 
Šuman: 

- Prometna ureditev pri objektu 3 ni ugodna, saj iz podlag izhaja, da se iz tega objekta z 
vozila na javno pot priključujejo  vzratno na cesto, 

- Kako so urejene meteorne vode, a se stekajo na javno površino, 
 
Odgovori pripravljalca strokovni podlag so, da je dovolj prostora na parceli na kateri se lahko 
avto tudi obrne in priključitev na javno cesti ne bo vzratna, vsi objekti imajo na lastni parceli 
olni lovilec nato pa so vode speljana v obcestni jarek obstoječe ceste. 
 
Slanič: 

- Kakšni so geomehanski pogoji gradnje in ali ni preveč plazovit teren 
Pripravljalec pove, da so pri strokovnih podlagah podani le okvirni pogoji geomehanika, , pri 
dokumentaciji za gradbeno dovoljenje pa si mora vsak investitor pridobiti konkretno 
geomehansko poročilo in smernice za projektanta. 
 
Šuman predlaga, da se strokovne podlage dopolnijo s predlogi odbora, vse v duhu, da gradnja 
ne bo imela negativnih vplivov na sosede in javno korist, ter, da se izključijo vse morebitne 
posledice.  
 
SKLEP ŠT. 3:  Potrdijo se Strokovne podlage za umestitev niza petih enostanovanjskih stavb 
v Sp. Voličini ob upoštevanju predlogov odbora. 
 
 
 K točki:  Razno 
 
Pod točko : 
Šuman sprašuje kako daleč je sklep o sofinanciranju centralne čistilne naprave. Avgust 
Zavernik pojasni, da je vloga v vseh delih pregledana razen v finančnem, ki bi pa naj bila 
predvidoma do sredini meseca julija 2020. 
Slanič daje pobudo v zvezi z namakanjem v Selcih, tako, da bi bilo ločeno napajanje za 
gospodarsko družbo Meja Šentjur in posebej  za ostale lastnike oz. uporabnike namakalnega 
sistema.  
 
 
Seja odbora je bila končana ob 18.20  uri.  
 
 
 
              Zapisal:                                                                    Predsednik odbora 
mag. Avgust Zavernik, uni.dipl.ing.                                               Aleksander Krajnc 
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Strokovne podlage 
 

za umestitev niza petih hi" v Spodnji Voličini 
 

UVOD  
 
Namen izdelave strokovnih podlaga je preučitev mo#nosti umestitve niza petih stanovanjskih hi" na območju 
parcel investitorja ob Spodnji Voličini.  
 

 
SLIKA 1: LOKACIJA OBMOČJA OBRAVNAVE OB NASELJU SPODNJA VOLIČINA 

(vir: PISO - https://www.geoprostor.net/piso/ewmap.asp?obcina=LENART ) 
 
Območje le#i ju#no od naselja Spodnja Voličina. Območje sestoji iz "estih gradbenih parcel v lasti investitorja in 
sicer: 757/9, 757/10, 758/8, 758/9, 758/10 in 758/11 v katastrski občini 554 – Spodnja Voličina in parcelo 757/1 
v katastrski občini 554 – Spodnja Voličina, kjer #e stoji stanovanjska stavba (ni last investitorja) . Območje 
obsega skupno pribli#no 4800 m2.  
 
Parcele le#ijo v območju, ki je v odloku o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Lenart opredeljeno kot 
stavbno zemlji"če razpr"ene gradnje. 
 
Strokovne podlage vsebujejo analizo ustvarjenih razmer na obravnavanem območju in v njegovi neposredni 
okolici, analizo veljavne prostorske dokumentacije in opredelitev pravnih podlag za gradnjo, predlog strokovne 
re"itve prostorske ureditve z re"itvijo prometne ureditve in ureditev druge gospodarske javne infrastrukture. 
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Strokovne podlage 
 

za umestitev niza petih hi" v Spodnji Voličini 
 

OBMOČJE OBRAVNAVE 
 
Območje obravnave sestoji iz "estih gradbenih parcel v lasti investitorja 757/9, 757/10, 758/8, 758/9, 758/10 in 
758/11 v katastrski občini 554 – Spodnja Voličina, ter parcele 757/1 v katastrski občini 554 – Spodnja Voličina, 
kjer #e stoji stanovanjska stavba (ni last investitorja). Območje obsega skupno pribli#no 4800 m2. 
 

 
SLIKA 2: OBRAVNAVANO OBMOČJE 

(vir: PISO - https://www.geoprostor.net/piso/ewmap.asp?obcina=LENART ) 
 
Zemlji"ča so nepozidana in niso komunalno opremljena. Dejanska raba območja (stanje v naravi) je kmetijsko 
zemlji"če. Območje na severni in vzhodni strani obdaja lokalna cesta ("tevilka ceste JP 703092). Je v erozijskem 
opozorilnem območju z običajnimi za"čitnimi ukrepi. 
 
Investitor #eli na obravnavanem območju zgraditi pet enostanovanjskih stavb. Namen strokovnih podlag je 
umestitev niza petih hi" v območje. Parcele le#ijo v območju, ki je v Odloku o prostorskih ureditvenih pogojih v 
Občini Lenart opredeljeno kot stavbno zemlji"če v območju razpr"ene gradnje. Odlok  o prostorskih ureditvenih 
pogojih v 9. členu predpisuje: » Za območje, na katerem je mo#no zgraditi od 2 do 10 hi", je pred izdelavo 
lokacijske dokumentacije na osnovi predmetnega PUP potrebno izdelati posebne strokovne podlage s prikazom 
zazidalne situacije, načrta gradbenih parcel, prometne, komunalne in energetske infrastrukture ter omre#ja 
zvez.«. Pozidavo predvidenih stanovanjskih objektov na obravnavanem območju parcel bo mo#no izvesti v 
skladu s pogoji in mnenji mnenjedajalcev, geotehničnim mnenjem,  ki so podani v prilogah in so podlage za 
izdelavo strokovnih podlag.  
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Strokovne podlage 
 

za umestitev niza petih hi" v Spodnji Voličini 
 

Obravnavano območje se nahaja v ekolo"ko pomembnem območju – EPO Hrastovec. 
 
Obravnavano območje se nahaja v erozijskem območju – opozorilno območje (običajni za"čitni ukrepi).  
 

IZVLEČEK IZ PROSTORSKEGA AKTA IN VELJAVNIH 
PROSTORSKIH UREDITVENIH POGOJEV 
 

PROSTORSKI PLAN OBČINE LENART 
 
Obravnavano območje se ureja po: 

• Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine 
Lenart, v letu 2002 (Ur. list RS "t. 78/04 in MUV "t. 20/10 – Sklep o sprejemu in pričetku uporabe 
usklajene digitalne kartografske dokumentacije k prostorskim sestavinam veljavnih planskih aktov za 
območje Občine Lenart, 8/13, Obvezna razlaga – MUV, "t. 17/19) 

 
Občina Lenart je leta 2004 sprejela odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in 
srednjeročnega plana Občine Lenart, kjer so opredeljene smernice za razvoj občine, razvoj njene poselitve, ter 
opredeljene razvojne naloge in strmenja ob urejanju prostora. 
 
» Osnovni cilji prostorskega razvoja na območju Občine Lenart so: uravnote#ena namenska raba prostora, 
skladen prostorski razvoj, optimalno omre#je naselij in struktura poselitve, prostorske mo#nosti za razvojno 
usmerjenost posameznih naselij in območij v občini, dobra infrastrukturna opremljenost, ohranjanje in varovanje 
okolja in skrb za ekolo"ko ravnovesje.« 1 
 
»Usmerjanje poselitve bo temeljilo na konceptu zmerne koncentracije prebivalcev v občinskem sredi"ču ter 
naseljih s statusom pomembnej"ega lokalnega sredi"ča. V teh naseljih bomo skrbeli za zadostno ponudbo 
stavbnih zemlji"č za različne namene, saj lahko le ob dovolj razvejanem naselbinskem omre#ju z zadostnimi 
kapacitetami obvladujemo razpr"evanje urbanizacije, usmerjamo vi"ke prebivalstva v ekonomsko aktivnej"a 
območja in naselja ter izenačujemo bivalne pogoje med naselji in pode#eljem.  
Pri usmerjanju razvoja naselij oziroma pri reurbanizaciji bomo upo"tevali zahteve varstva stavbne, naselbinske, 
arheolo"ke in krajinske dedi"čine.  
 
Ohranjali bomo poseljenost pode#elja ter poselitvene razmere prilagajali podedovanemu vzorcu poselitve in 
prirodnim pogojem. Zagotavljali bomo, da bodo tudi območja s prete#no kmetijsko funkcijo pridobila nove 
razvojne mo#nosti in kakovosti. Te#ili bomo k ohranjanju kvalitetnih sestavin kulturne krajine, to pa je povezano 
z vzdr#evanjem enakomerne poselitve, z izrabo kmetijskih povr"in na primerni stopnji intenzivnosti in z zahtevo 
po skladnosti prostorskega razvoja z obstoječim poselitvenim in krajinskim vzorcem.« 2 
 

                                                           
1 Citat: prvi odstavek 1. točke - Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in 
srednjeročnega plana Občine Lenart, v letu 2002 (Ur. list RS !t. 78/04)  
2 Citat: drugi, tretji in četrti odstavek 2.1 točke - Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin 
dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Lenart, v letu 2002 (Ur. list RS !t. 78/04)  
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Strokovne podlage 
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PROSTORSKI UREDITVENI POGOJI V OBČINI LENART 
 
Obravnavano območje ureja: 

• Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Lenart (Ur. list RS "t. 02/01, 74/04 in v MUV "t. 
24/05, 35/07, 9/10, 8/11, 5/14, 16/18) 

 
Prostorski ureditveni pogoji določajo merila in pogoje za urejanje prostora. Obravnavano območje investitorja 
le#i v območju stavbnih zemlji"č izven ureditvenih območij za poselitev. Prostorska oznaka RG. 
 

 
SLIKA 2: NAMENSKA RABA OBRAVNAVANEGA OBMOČJA 

(vir: PISO - https://www.geoprostor.net/piso/ewmap.asp?obcina=LENART ) 
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URBANISTIČNO ARHITEKTONSKA UREDITEV OBMOČJA: 
 
Strokovne podlage upo"tevajo usmeritve in spoznanja planskih dokumentov in podajajo natančne urbanistične 
smernice za razvoj obravnavanega območja. 
Funkcija območja parcel bo stanovanjska.  
Izbrana pozidava na obravnavanih parcelah izhaja iz pogojev gradnje z ozirom na zahtevane odmike od 
parcelnih mej in predvidene interne dovozne ceste, odmika zgradb od parcelnih mej z lokalno cesto ter odmika 
zgradb od parcelnih mej s sosednjimi parcelami. Značilnost obravnavane lokacije je vezana na velikost in 
dostopnost območja, funkcionalne opredelitve ter navezovanja parcel na neposredno okolje.  
Novi objekti naj bodo prilagojeni izrazu kvalitetne avtohtone arhitekture – #e obstoječim zgradbam v naselju ali 
izraz sodobno interpretirane avtohtone arhitekture. 
- Globalne smernice urbanističnega urejanja: 
Splo"ne usmeritve urbanističnega urejanja območja so razvidne iz grafičnih prilog, kakor tudi natančna lega in 
velikost območja obdelave. Predlog v prostor ume"ča stanovanjski program z vso potrebno javno infrastrukturo.  
Območje obdelave se organizira z upo"tevanjem sledečih pogojev: 
- upo"tevanje danosti za kontinuirano vzpostavljanje omre#ja javne gospodarske infrastrukture, ki izhaja iz 
obstoječe izgrajene javne gospodarske infrastrukture, 
- upo"tevanja namenske rabe povr"in, 
- upo"tevanja morfologije obstoječe pozidave, 
- upo"tevanje namer in potreb za takoj"nje posege v prostor, 
- upo"tevanje identitete naselja. 
Na parcelah za pozidavo je predvidena izgradnja skupno petih enostanovanjskih stavb. 
Vse predvidene novogradnje prevzemajo tipologijo okoli"ke pozidave ali so sodobna reinterpretacija le te. 
Zazidalna zasnova temelji na zaključku oblikovanega območja ter racionalno zasnovo objektov s potrebnimi 
spremljevalnimi povr"inami.   
Novogradnje, ki bodo locirane na ra"čenem terenu, naj bodo v maksimalni eta#nosti K+P+M in se naj prilagajajo 
konfiguraciji terena. Konfiguracijo terena je mo#no prilagoditi racionalnej"i uporabi prostora ter uporabniku 
prijaznej"i konfiguraciji. Kletni deli novogradenj naj bodo izvedeni pod pogoji geomehanskega poročila in na 
vi"ji strani terena popolnoma vkopani v zemljo. Ureditev dovoza do dveh objektov bo izvedena preko 
predvidene povezovalne dovozne ceste, ki bo potekala po parceli "tev. 758/9. Vzhodna objekta ter zahodni 
objekt bodo imeli dostop in dovoz iz lokalne ceste.  
Objekti bodo odmaknjeni od parcelnih mej tako, da ne bo motena sosednja posest, da bo mo#no vzdr#evanje 
objekta in da bodo upo"tevani varstveni predpisi. 
Zasnova predvidene gradnje je zasnovana tako, da bo mo#na tudi fazna gradnja glede na odločitev investitorja in 
potreb tr#i"ča. Vsaka posamezna faza, ki lahko predstavlja tudi samo po en objekt mora biti izvedena z vsemi 
potrebnimi elementi javne gospodarske infrastrukture kot zaključena celota.   
 

POGOJI ZA GRADITEV OBJEKTA - ZAZIDALNI PODATKI:   
     
Investitor #eli na območju parcel, v okviru katerih se bodo nahajali grajeni objekti,  in ob ureditvi dostopne ceste, 
zgraditi pet stanovanjskih objektov  s pripadajočo povr"ino v okviru ureditve okolja – pripadajočega 
funkcionalnega zemlji"ča. Stavbe bodo pravokotne tlorisno zasnovo z mo#nimi manj"imi zamiki. 

- Funkcija: 
   Stanovanjska – s potrebnimi parkirnimi povr"inami na pripadajoči parceli 

-  Lega objektov: 
Lega objektov je razvidna iz grafične priloge Predlog ureditve območja  » UREDITVENA SITUACIJA « 
Objekti bodo odmaknjeni od parcelnih mej tako, da ne bo motena sosednja parcela, da je mo#no vzdr#evanje 
objekta in da so upo"tevani varstveni pogoji. 
Potrebno "tevilo parkirnih mest ( dve ) se zagotovi na lastni parceli. Parkirne prostore je potrebno urediti tako, da 
bo preprečeno pronicanje onesna#enih meteornih vod v podtalje.  Mo#na je izgradnja parkirnega nadstre"ka. 
Mikrolokacija in oblikovanje novega objekta, naj se smiselno prilagaja obstoječim razmeram v prostoru. 
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-  Velikost objekta - gabariti: 
Objekti morajo upo"tevati regulacijske elemente, določene v grafičnih prilogah.  
Tlorisni gabariti stavbe – maksimalna velikost dalj"e stranice osnovnega gabarita je 12,5 m. Razmerje osnovnega 
gabarita naj bo 1:1,125 do 1:1,2. Osnovnemu gabaritu stavbe se lahko dodajajo in odvzemajo volumni, vendar 
skupna velikost ne sme presegati predpisane maksimalne velikosti osnovnega gabarita. Mo#ni so tudi tlorisni 
zamiki in zamiki na fasadni ploskvi, ter fasadni poudarki. Gabariti objektov so lahko manj"i od osnovne 
velikosti, vendar morajo ohranjati min. predpisano razmerje 1:1,125 do 1:1,2.  

-odmik od parcelnih mej:  
Najmanj"i odmik manj zahtevnega objekta (stanovanjska stavba) od sosedne parcelne meje zna"a polovico vi"ine 
njegovega zidu do kapne lege.  
Novi objekt je s soglasjem meja"a lahko postavljen tudi z manj"im odmikom od parcele meja"a, vendar mora v 
tem primeru investitor novega objekta ustrezno urediti odtoke s stre"in, namestiti snegobrane ter preprečiti vse 
ostale negativne vplive na parcelo ali objekt meja"a. V vsakem primeru pa mora odmik novega objekta od 
parcelne meje omogočati vzdr#evanje objekta z gradbene parcele novega objekta. 

-odmik od ceste:  
Je meja, na katero so lahko z enim robom postavljeni novozgrajeni objekti ali pa so od nje oddaljeni, dovoljen je 
le manj"i odmik delov fasad kot so – nadstre"ki, napu"či, nastopne stopnice, vetrolovi. Prav tako je dovoljen 
manj"i odmik objektov, če to dovoli pristojni mnenjedajalec, ter z gradnjo le tega ne ovira pogleda in s tem 
slab"a varnosti v prometu. 

-vhod:  
Glaven dostop do objekta iz ceste oziroma iz dostopne poti, ki je označen s pu"čico.  

-višina:  
Objekti so lahko v eta#nosti P+M, maksimalno K+P+M in se morajo prilagajati konfiguraciji terena. Če se 
izvede klet, mora biti le ta na eni strani popolnoma vkopana v zemljo na drugih straneh se njena vkopanost 
prilagodi konfiguraciji terena– ra"čen teren. Pri izvedbi kleti je treba upo"tevati eventualne talne vode in 
geomehanske pogoje, če tako izvedbo dopu"čajo.  
Nulta točka ( ± 0,00) pritličja za predvidene novogradnje se določi ob izdelavi projektne dokumentacije za 
pridobitev gradbenega dovoljenja. 

-streha:  
Simetrična, dvokapna, v naklonu od 30º do 45º, lahko je s čopi ali brez. Osnovno sleme strehe na objektih naj 
poteka v smeri z dalj"o stranico objekta. Sleme naj bo vzporedno s plastnicami terena. Osnovni strehi se lahko 
dodajajo stre"ine, ki morajo biti pravokotne na osnovno streho. Dodane stre"ine morajo imeti enak naklon kot 
osnovna streha.  
Drugačna izvedba strehe je mo#na, vendar mora biti arhitekturno strokovno utemeljena v projektni 
dokumentaciji za pridobivanje gradbenega dovoljenja. 
Kritina naj bo temno rdeče barve. Kritina je lahko iz poljubnega materiala, vendar mora njen videz imitirati 
opečno kritino rdeče barve (bobrovec, zareznik, ipd). 

-fasada:  
Fasade novogradenj naj bodo ometane v značilni barvi obstoječe kvalitetne arhitekture v naselju. 
Barve naj bodo v svetlih pastelnih, svetlih sivih tonih ali beli barvi. Fasadni ali arhitekturni poudarki so lahko v 
intenzivnej"ih barvah. Dovoljena je tudi uporaba kamna ali lesa kot poudarek. Fasada je lahko tudi lesena.  

Splošna določila za vse objekte:  
Pri gradnji vseh predvidenih stanovanjskih objektov je potrebno upo"tevati arhitekturne in stavbne značilnosti 
krajine. 
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Oblikovanje enostavnih in nezahtevnih objektov: 
Pri oblikovanju enostavnih in nezahtevnih objektov je treba upo"tevati naslednje pogoje: 
Dodatni enostavni in nezahtevni objekti na parcelah so dovoljeni, vendar niso obvezni; lahko se dotikajo 
glavnega objekta. 
Nadstre"nice in drugi objekti morajo biti po oblikovanju in materialih skladni z osnovnim objektom. Postavljeni 
morajo biti pravokotno oziroma vzporedno z osnovnim objektom.  
Nadstre"ki ne smejo imeti zaprtih stranic v linijah pravokotnih na cesti"če, nadstre"ki so locirani vsaj z robom 
strehe 1,5 m od roba pločnika, nosilni stebri so odmaknjeni vsaj min. 2,5 m od roba cesti"ča. Vi"ina naj ne 
presega 3,0 m nad nivojem urejenega terena ob objektu. 
Strehe na teh objektih so lahko tudi ravne. 

 
Spremembe, dovoljene s tolerancami, ne smejo ovirati realizacije zasnove, predlagane v 
STROKOVNIH PODLAGAH, in morajo biti v skladu s predpisi, zakoni, navodili in pravilniki, ki se nana"ajo na 
posege v prostor in na varovanje okolja. Tolerance se naj izvajajo le na podlagi predhodne prostorske preveritve.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SLIKA 3: REGULACIJSKI ELEMENTI 

 
 
 
 
 

 

RDEČA KOCKA  stanovanjska stavba (maksimalni gabarit) 

ORAN$NA KOCKA  parkirni nadstre"ek (pomo#ni objekt) 

MODRA ČRTA   odmik od parcelne meje 4 m 

ORAN$NA ČRTA  odmik od ceste 6 m (varovalni pas) 

RDEČA ČRTA  odmik od ceste 2,5 m  (v varovalnem pasu 
ceste, odmik pomo#nega objekta) 

VIJOLIČASTA ČRTA odmik manj"i od 4 m s soglasjem soseda 
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Ukrepi za zaščito v erozijskem območju  
Ker se obravnavane parcele nahajajo v erozijskem območju – opozorilno območje (običajni za"čitni ukrepi), je 
potrebno za vsako gradbeno parcelo izdelati geolo"ko geotehnično poročilo s poudarkom na erodibilnosti in 
stabilnosti terena. Iz geolo"ko geotehničnega poročila naj bodo razvidne projektne re"itve omilitvenih ukrepov 
erozije in način temeljenja objekta.  Pridobiti je potrebno projektne pogoje in mnenje pristojnega mnenjedajalca.  

 

UREJANJE OKOLICE: 
- preureditev internih parkirnih povr"in, skladno s potrebami investitorjev in ob upo"tevanju ostalih pogojev v 

pokrita parkirna mesta ali v gara#e je dovoljeno. Mo#na je izvedba nadstre"ka na predvidenih parkirnih 
mestih. 

- vi"ina zemlji"ča na parcelni meji mora biti prilagojeno vi"ini zemlji"ča na sosednji parceli. Konfiguracijo 
terena je mo#no prilagoditi racionalnej"i uporabi prostora ter uporabniku prijaznej"i konfiguraciji. Podporni 
zidovi so dovoljeni po potrebi le v primerih, ko niso mo#na drugačna zavarovanja bre#in in morajo biti 
obdelani z naravnimi materiali ter se naj zazelenijo z avtohtonimi grmovnicami ali plezalnim rastlinjem. 

- ograje so lahko iz grmovnic ali grajene v kombinaciji iz lesa, betona ali kamna. Zidani del ograje (betonski, 
opečni ali kamnit) ne sme presegati vi"ine 40 cm, preostala vi"ina se lahko zapolni z lesom. Konstrukcija 
ograje je lahko kovinska. Ograje ne smejo biti vi"je od 1,60 m in potekajo po parcelnih mejah. Ograja na 
robu parcele ne sme ovirati pogleda v prometu, zato mora biti na teh delih (priključek na cesto, ovinek,…) 
prilagojena tako, da zagotavlja varnost v prometu.  

- Vsa vrata (vstopna, uvozna ipd.) se morajo odpirati v notranjost gradbene parcele in ne proti cesti.  
- merila za določanje gradbenih parcel in funkcionalnih zemlji"č:  

- velikost gradbenih parcel in funkcionalnega zemlji"ča za posamezni objekt, je razvidna iz prilo#ene 
grafične priloge.  

 
Pri določanju velikosti gradbenih parcel in funkcionalnih zemlji"č je upo"tevano: 
- namembnost in velikost objekta na posamezni parceli, poteki komunalnih vodov in druge omejitve prostora, 
- urbanistične zahteve ( dovozi in dostopi intervencijske poti, mirujoči promet, zelene povr"ine), 
- sanitarno tehnične zahteve. 
Funkcionalno zemlji"če omogoča normalno uporabo in vzdr#evanje objekta z vsemi spremljajočimi prostorskimi 
potrebami. 
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OPIS PROMETNE UREDITVE: 
 
Območje dveh gradbenih parcel bo prometno dostopno po interni dovozni poti, ki bo potekala po parceli "t. 
758/9 k.o. Spodnja Voličina. Vzhodni parceli in zahodna parcela bodo dostopne po obstoječi lokalni cesti. Do 
gradbenih parcel mora biti urejen dostop skladno s pogoji pristojnega mnenjedajalca.  
 
Interna dovozna pot se priključi na lokalno cesto JP 703092 po posebnem projektu. Pri tem je potrebno 
upo"tevanje vseh varnostnih vidikov v prometu, ter tehničnih zahtev za promet. 
Interno dovozno cesto z dostopi je po ureditvi komunalne in energetske infrastrukture protipra"no obdelati. 
Dovozna cesta bo urejena kot dvosmerna. Cestno telo predstavlja vozi"če v "irini 4,0 m brez pločnika, saj je kot 
nekategorizirana cesta, ki je slepa in na njej ni predviden promet razen dostopa in dovoza, za uporabo namenjena 
samo lastnikom dotičnih parcel.  
Niveletni potek dovozne ceste je potrebno prilagoditi obstoječemu terenu in normativom za projektiranje 
nizkoprometnih cest. V projektni dokumentaciji za dovozno cesto se naj natančneje definira tudi odvajanje 
padavinskih – meteornih vod, ki bodo speljane v meteorni jarek preko ustrezno dimenzioniranega 
koalescentnega lovilca olj, in ostali tehnični elementi cesti"ča. 
Parkirna mesta za stanovalce se uredijo v okviru funkcionalnega zemlji"ča posamezne parcele. Parkirna mesta in 
dovozna pot na posamezni parceli morajo biti urejena vodoneprepustno, odvodnjavanje mora potekati preko 
koalescentnega lovilca olj, nato pa v meteorni jarek. 
Pri projektiranju cestnega omre#ja je investitor glede prometne ureditve cestnega priključka dovozne ceste na 
obstoječo lokalno cesto dol#an upo"tevati Pravilnik o cestnih priključkih na javne ceste ( Ur.l.RS, "t. 86/09). 

SLIKA 4: PROMETNA UREDITEV DOSTOPOV DO PARCEL 

TEMNA PU!ČICA  dostop do parcele iz občinske ceste (javna pot) 

SVETLA PU!ČICA dostop do parcele iz interne dovozne ceste 
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KOMUNALNA INFRASTRUKTURA: 
 
Skladno s pozidavo je za predvidene stanovanjske objekte potrebno urediti in zagotoviti komunalno in 
energetsko infrastrukturo, ki se nahaja v bli#ini obravnavanega območja, ob upo"tevanju pogojev, ki jih bodo 
predpisali posamezni mnenjedajalci. 
Stanovanjske stavbe bodo priključene na: 
- vodovodno omre#je, 
- električno omre#je, 
- javna kanalizacija ob zemlji"ču ne obstaja, investitor mora izgraditi fekalni kanalizacijski vod do obstoječega 
omre#ja, ki je oddaljeno cca 250 m in se nanj priključiti. 
- meteorne vode bodo preko zadr#evalnika speljane v odtočni jarek 
- meteorne vode iz povoznih povr"in preko koalescentnega lovilca olj v zadr#evalnik in nato v jarek.  
- telekomunikacijsko omre#je, 
- individualno ogrevanje ( toplotna črpalka, bio masa ipd).  
 
Investitor mora izvesti ukrepe, da se onemogoči vpliv novogradnje na sosednja zemlji"ča (stekanje meteorne 
vode na tuje parcele, stabilnost zemljine, ipd.). 
 

- elektrika: 
Priključitev novih objektov na nizkonapetostno omre#je, ki poteka v neposredni bli#ini. Za priključitev objektov 
na NN omre#je je potrebno izgraditi nov priključek iz PS-RO 2/3. Od tam je potrebno podzemno polo#iti 
elektroenergetski kabel NAYY-J 4x70 do prve PS-PRMO (prostostoječa priključno razdelilno merilna omarica) 
nato pa dva elektroenergetska kabla NAYY-J 4x70 vsak do naslednje PS-PRMO nato pa v PS-PMO 
(prostostoječa priključno merilna omara). Podrobni pogoji so opisani v projektnih pogojih pristojnega 
mnenjedajalca. 
Priklopno mesto za vsako stavbo bo v lastni PS-PRMO ali PS-PMO  na parceli stavbe do katere bo speljan 
podzemni elektroenergetski vod od priključnega mesta na elektroenergetsko omre#je. 
Ob izgradnji elektroenergetskega omre#ja je potrebno upo"tevati vse projektne pogoje mnenjedajalca ter "tudijo 
"tevilka 2090 »Smernice in navodilo za izbiro, polaganje in prevzem elektroenergetskih kablov nazivne napetosti 
1 kV do 35 kV«, ki jo je izdelal Elektroin"titut Milan Vidmar. 
 

-vodovod: 
Za oskrbo območja z vodo bo potrebno izvesti kraj"i vodovodni cevovod PEHD DN 90 in s končnim hidrantom,  
z navezavo na obstoječi vodovodni cevovod PEHD DN 110, ki poteka po pod lokalno cesto. Priključki DN 32, 
za posamezni objekt, se naj izvedejo pravokotno na osnovni cevovod v skladu s projektnimi pogoji. Za vsako 
stavbo se na njeni parceli postavi vodomerni ja"ek, v katerega se vgradi volumetrični obračunski vodomer z 
daljinskim odčitavanjem. Podrobnej"i pogoji so navedeni v projektnih pogojih pristojnega mnenjedajalca.  
Upo"tevati je potrebno določila Uredbe o oskrbi s pitno vodo (Ur.l. RS "t: 88/2012). Priklopno mesto za vsako 
stavbo bo v lastnem vodomernem ja"ku na pripadajoči parceli. 
 

-kanalizacija: 
Odpadne vode se morajo zbirati v ločenem sistemu. Meteorne vode se porabijo, ponikajo, razlijejo po lastni 
parceli ali speljejo v odvodni jarek. Fekalne vode se peljejo v javno fekalno kanalizacijsko omre#je. 

Fekalna kanalizacija: 
Na obravnavanem območju ni javne kanalizacije, je pa zgrajena javna kanalizacija v oddaljenosti cca 250 m, 
tako da investitor zgradi vod fekalne kanalizacije do obstoječe kanalizacije in se priključi v obstoječ ja"ek na 
cesti. Obstoječa fekalna kanalizacija se nahaja na javni cesti JP 705282 ob Ruper"kem potoku.  
Odvajanje fekalnih voda iz posameznih objektov se izvede z izgradnjo predvidene hi"ne kanalizacije v vodotesni 
izvedbi, ki se spelje preko revizijskega ja"ka v fekalno kanalizacijsko omre#je. Za izdelavo, priključitev in 
obratovanje je potrebno upo"tevati mnenje mnenjedajalca in upravljalca javnega kanalizacijskega omre#ja.  
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Meteorna kanalizacija: 
Meteorne vode iz stre"in objektov naj bodo odvedene preko peskolovov in pravilno dimenzioniranega 
zadr#evalnika vode v odvodni jarek ob parceli. Priporočljiva je izvedba zbiralnika meteorne vode za uporabo 
meteorne vode na vrtu ter v gospodinjstvu, kjer je to izvedljivo brez zdravstvenih pomislekov (wc, ipd.). 
Meteorne vode iz povoznih in parkirnih manipulativnih povr"in, katere morajo biti izvedene vodoneprepustno, 
morajo biti speljane skozi ustrezno dimenzioniran koalescentni lovilec olj ter zadr#evalnik v odvodni jarek. 

-ogrevanje: 
Ogrevanje objektov je za vsak objekt individualno. Mo#nost ogrevanja s toplotno črpalko, ali bio-maso, ali 
drugo ekolo"ko neoporečno alternativo. Ter mora biti v skladu s pravilniki, ki določajo njihovo shranjevanje. 
Prepovedan je prehod ogrevanja na manj primerno gorivo glede onesna#enosti zraka.  
 

-telekomunikacijska infrastruktura: 
Novogradnje in priključki telekomunikacijskega in kabelsko razdelilnega sistema morajo biti zemeljski. Pri 
prečkanju prometne infrastrukture je potrebno predvideti cevne prepuste. Priključna točka na telekomunikacijsko 
omre#je je v najbli#jem kabelskem ja"ku ob cesti na parceli 750/1. Do območja ga je potrebno speljati ob cesti 
oziroma pod cesto. Ob  objektih, ki bodo priključeni na TK omre#je, naj se vgradijo dovodne TK omarice in 
zagotovi ustrezni cevni dovod do objekta. Dovodna TK omarica mora biti vgrajena na mesto, ki omogoča 24 
urni dostop.  
Vsa dela v zvezi s priključki na TK omre#je je izvesti pod pogoji, ki jih navajajo prilo#ene smernice. 

-odpadki: 
Prostor za odpadke naj bo urejen ob robu parcele z dovozno cesto na vizualno neizpostavljenih mestih, da so 
dostopne vozilom za odvoz odpadkov. Pri odlaganju odpadkov je dosledno potrebno spo"tovati določila 
veljavnih zakonov in odlokov o ravnanju s komunalnimi odpadki in veljavnih zakonov in odlokov o ravnanju s 
posebnimi odpadki. 
Obvezna vključitev v organiziran odvoz odpadkov v skladu z Odlokom o ravnanju s komunalnimi odpadki na 
območju občine Lenart ( Ur.l.RS, "t. 58/95, 13/98). 
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PRIČAKOVANI VPLIVI PROSTORSKE UREDITVE NA 
POSAMEZNE SESTAVINE PROSTORA IN MERILA ZA VAROVANJE 
OKOLJA:                          
Območje obdelave se nahaja ju#no od strnjenega naselja Spodnja Voličina. Glede na "ir"e te#nje in te#nje v 
o#jem prostoru ter velikem povpra"evanju po stanovanjski gradnji je smiselna in razvojno potrebna pozidava na 
območju, istočasno pa zapolnjuje prostor in daje prostoru novo kvaliteto. Okoli"ka gradnja nakazuje te#njo po 
"iritvi naselja Spodnja Voličina in razvoju okolice. 
Gradnja je namenjena zgo"čevanju #e poseljenih območij, predvsem tistih, ki imajo dobro dostopnost ter 
mo#nost dobre navezave na komunalno in energetsko infrastrukturo.                   
Predvidena pozidava spo"tuje identiteto in morfologijo prostora in se vklaplja v naravno okolje. Zasnova je 
oblikovana v funkcionalno zaključeni gruči, ki dopolnjuje obstoječo pozidavo. 
 

ZRAK: 
Za zagotavljanje čim bolj"e kakovosti zraka – zmanj"evanja vplivov na podnebne spremembe in zmanj"evanje 
onesna#enosti zraka se načrtuje učinkovita raba energije na vseh področjih. Za ogrevanje naj se uporabljajo za 
okolje sprejemljivej"i viri energije.  
Poseg bo v manj"i meri vplival na kvaliteto zraka v času gradnje, v času obratovanja poseg nima vpliva. 
 

VODA: 
S pravilnim odvodnjavanjem iz objektov, s parkirnih povr"in ter dovoznih in dostopnih poti k objektom v okviru 
funkcionalnih dvori"č se za"čiti vpliv na podtalnico. 
 

VARSTVO NARAVNE IN KULTURNE DEDIŠČINE: 
Za posege v prostor, ki bi lahko ogrozili biotsko raznovrstnost, naravno vrednoto ali zavarovano območje, je bilo 
ugotovljeno s strani Agencije za okolje RS, ki kot organ v sestavi Ministrstva za kmetijstvo in okolje opravlja 
naloge s področja varstva okolja, da se predvideni poseg ne nahaja na območju, ki ima na podlagi predpisov s 
področja ohranjanja narave poseben status.   
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UVOD  
 
Namen izdelave strokovnih podlaga je preučitev mo#nosti umestitve niza petih stanovanjskih hi" na območju 
parcel investitorja ob Spodnji Voličini.  
 

 
SLIKA 1: LOKACIJA OBMOČJA OBRAVNAVE OB NASELJU SPODNJA VOLIČINA 

(vir: PISO - https://www.geoprostor.net/piso/ewmap.asp?obcina=LENART ) 
 
Območje le#i ju#no od naselja Spodnja Voličina. Območje sestoji iz "estih gradbenih parcel v lasti investitorja in 
sicer: 757/9, 757/10, 758/8, 758/9, 758/10 in 758/11 v katastrski občini 554 – Spodnja Voličina in parcelo 757/1 
v katastrski občini 554 – Spodnja Voličina, kjer #e stoji stanovanjska stavba (ni last investitorja) . Območje 
obsega skupno pribli#no 4800 m2.  
 
Parcele le#ijo v območju, ki je v odloku o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Lenart opredeljeno kot 
stavbno zemlji"če razpr"ene gradnje. 
 
Strokovne podlage vsebujejo analizo ustvarjenih razmer na obravnavanem območju in v njegovi neposredni 
okolici, analizo veljavne prostorske dokumentacije in opredelitev pravnih podlag za gradnjo, predlog strokovne 
re"itve prostorske ureditve z re"itvijo prometne ureditve in ureditev druge gospodarske javne infrastrukture. 
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OBMOČJE OBRAVNAVE 
 
Območje obravnave sestoji iz "estih gradbenih parcel v lasti investitorja 757/9, 757/10, 758/8, 758/9, 758/10 in 
758/11 v katastrski občini 554 – Spodnja Voličina, ter parcele 757/1 v katastrski občini 554 – Spodnja Voličina, 
kjer #e stoji stanovanjska stavba (ni last investitorja). Območje obsega skupno pribli#no 4800 m2. 
 

 
SLIKA 2: OBRAVNAVANO OBMOČJE 

(vir: PISO - https://www.geoprostor.net/piso/ewmap.asp?obcina=LENART ) 
 
Zemlji"ča so nepozidana in niso komunalno opremljena. Dejanska raba območja (stanje v naravi) je kmetijsko 
zemlji"če. Območje na severni in vzhodni strani obdaja lokalna cesta ("tevilka ceste JP 703092). Je v erozijskem 
opozorilnem območju z običajnimi za"čitnimi ukrepi. 
 
Investitor #eli na obravnavanem območju zgraditi pet enostanovanjskih stavb. Namen strokovnih podlag je 
umestitev niza petih hi" v območje. Parcele le#ijo v območju, ki je v Odloku o prostorskih ureditvenih pogojih v 
Občini Lenart opredeljeno kot stavbno zemlji"če v območju razpr"ene gradnje. Odlok  o prostorskih ureditvenih 
pogojih v 9. členu predpisuje: » Za območje, na katerem je mo#no zgraditi od 2 do 10 hi", je pred izdelavo 
lokacijske dokumentacije na osnovi predmetnega PUP potrebno izdelati posebne strokovne podlage s prikazom 
zazidalne situacije, načrta gradbenih parcel, prometne, komunalne in energetske infrastrukture ter omre#ja 
zvez.«. Pozidavo predvidenih stanovanjskih objektov na obravnavanem območju parcel bo mo#no izvesti v 
skladu s pogoji in mnenji mnenjedajalcev, geotehničnim mnenjem,  ki so podani v prilogah in so podlage za 
izdelavo strokovnih podlag.  
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Obravnavano območje se nahaja v ekolo"ko pomembnem območju – EPO Hrastovec. 
 
Obravnavano območje se nahaja v erozijskem območju – opozorilno območje (običajni za"čitni ukrepi).  
 

IZVLEČEK IZ PROSTORSKEGA AKTA IN VELJAVNIH 
PROSTORSKIH UREDITVENIH POGOJEV 
 

PROSTORSKI PLAN OBČINE LENART 
 
Obravnavano območje se ureja po: 

• Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine 
Lenart, v letu 2002 (Ur. list RS "t. 78/04 in MUV "t. 20/10 – Sklep o sprejemu in pričetku uporabe 
usklajene digitalne kartografske dokumentacije k prostorskim sestavinam veljavnih planskih aktov za 
območje Občine Lenart, 8/13, Obvezna razlaga – MUV, "t. 17/19) 

 
Občina Lenart je leta 2004 sprejela odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in 
srednjeročnega plana Občine Lenart, kjer so opredeljene smernice za razvoj občine, razvoj njene poselitve, ter 
opredeljene razvojne naloge in strmenja ob urejanju prostora. 
 
» Osnovni cilji prostorskega razvoja na območju Občine Lenart so: uravnote#ena namenska raba prostora, 
skladen prostorski razvoj, optimalno omre#je naselij in struktura poselitve, prostorske mo#nosti za razvojno 
usmerjenost posameznih naselij in območij v občini, dobra infrastrukturna opremljenost, ohranjanje in varovanje 
okolja in skrb za ekolo"ko ravnovesje.« 1 
 
»Usmerjanje poselitve bo temeljilo na konceptu zmerne koncentracije prebivalcev v občinskem sredi"ču ter 
naseljih s statusom pomembnej"ega lokalnega sredi"ča. V teh naseljih bomo skrbeli za zadostno ponudbo 
stavbnih zemlji"č za različne namene, saj lahko le ob dovolj razvejanem naselbinskem omre#ju z zadostnimi 
kapacitetami obvladujemo razpr"evanje urbanizacije, usmerjamo vi"ke prebivalstva v ekonomsko aktivnej"a 
območja in naselja ter izenačujemo bivalne pogoje med naselji in pode#eljem.  
Pri usmerjanju razvoja naselij oziroma pri reurbanizaciji bomo upo"tevali zahteve varstva stavbne, naselbinske, 
arheolo"ke in krajinske dedi"čine.  
 
Ohranjali bomo poseljenost pode#elja ter poselitvene razmere prilagajali podedovanemu vzorcu poselitve in 
prirodnim pogojem. Zagotavljali bomo, da bodo tudi območja s prete#no kmetijsko funkcijo pridobila nove 
razvojne mo#nosti in kakovosti. Te#ili bomo k ohranjanju kvalitetnih sestavin kulturne krajine, to pa je povezano 
z vzdr#evanjem enakomerne poselitve, z izrabo kmetijskih povr"in na primerni stopnji intenzivnosti in z zahtevo 
po skladnosti prostorskega razvoja z obstoječim poselitvenim in krajinskim vzorcem.« 2 
 

                                                           
1 Citat: prvi odstavek 1. točke - Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in 
srednjeročnega plana Občine Lenart, v letu 2002 (Ur. list RS !t. 78/04)  
2 Citat: drugi, tretji in četrti odstavek 2.1 točke - Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin 
dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Lenart, v letu 2002 (Ur. list RS !t. 78/04)  
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PROSTORSKI UREDITVENI POGOJI V OBČINI LENART 
 
Obravnavano območje ureja: 

• Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Lenart (Ur. list RS "t. 02/01, 74/04 in v MUV "t. 
24/05, 35/07, 9/10, 8/11, 5/14, 16/18) 

 
Prostorski ureditveni pogoji določajo merila in pogoje za urejanje prostora. Obravnavano območje investitorja 
le#i v območju stavbnih zemlji"č izven ureditvenih območij za poselitev. Prostorska oznaka RG. 
 

 
SLIKA 2: NAMENSKA RABA OBRAVNAVANEGA OBMOČJA 

(vir: PISO - https://www.geoprostor.net/piso/ewmap.asp?obcina=LENART ) 
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URBANISTIČNO ARHITEKTONSKA UREDITEV OBMOČJA: 
 
Strokovne podlage upo"tevajo usmeritve in spoznanja planskih dokumentov in podajajo natančne urbanistične 
smernice za razvoj obravnavanega območja. 
Funkcija območja parcel bo stanovanjska.  
Izbrana pozidava na obravnavanih parcelah izhaja iz pogojev gradnje z ozirom na zahtevane odmike od 
parcelnih mej in predvidene interne dovozne ceste, odmika zgradb od parcelnih mej z lokalno cesto ter odmika 
zgradb od parcelnih mej s sosednjimi parcelami. Značilnost obravnavane lokacije je vezana na velikost in 
dostopnost območja, funkcionalne opredelitve ter navezovanja parcel na neposredno okolje.  
Novi objekti naj bodo prilagojeni izrazu kvalitetne avtohtone arhitekture – #e obstoječim zgradbam v naselju ali 
izraz sodobno interpretirane avtohtone arhitekture. 
- Globalne smernice urbanističnega urejanja: 
Splo"ne usmeritve urbanističnega urejanja območja so razvidne iz grafičnih prilog, kakor tudi natančna lega in 
velikost območja obdelave. Predlog v prostor ume"ča stanovanjski program z vso potrebno javno infrastrukturo.  
Območje obdelave se organizira z upo"tevanjem sledečih pogojev: 
- upo"tevanje danosti za kontinuirano vzpostavljanje omre#ja javne gospodarske infrastrukture, ki izhaja iz 
obstoječe izgrajene javne gospodarske infrastrukture, 
- upo"tevanja namenske rabe povr"in, 
- upo"tevanja morfologije obstoječe pozidave, 
- upo"tevanje namer in potreb za takoj"nje posege v prostor, 
- upo"tevanje identitete naselja. 
Na parcelah za pozidavo je predvidena izgradnja skupno petih enostanovanjskih stavb. 
Vse predvidene novogradnje prevzemajo tipologijo okoli"ke pozidave ali so sodobna reinterpretacija le te. 
Zazidalna zasnova temelji na zaključku oblikovanega območja ter racionalno zasnovo objektov s potrebnimi 
spremljevalnimi povr"inami.   
Novogradnje, ki bodo locirane na ra"čenem terenu, naj bodo v maksimalni eta#nosti K+P+M in se naj prilagajajo 
konfiguraciji terena. Konfiguracijo terena je mo#no prilagoditi racionalnej"i uporabi prostora ter uporabniku 
prijaznej"i konfiguraciji. Kletni deli novogradenj naj bodo izvedeni pod pogoji geomehanskega poročila in na 
vi"ji strani terena popolnoma vkopani v zemljo. Ureditev dovoza do dveh objektov bo izvedena preko 
predvidene povezovalne dovozne ceste, ki bo potekala po parceli "tev. 758/9. Vzhodna objekta ter zahodni 
objekt bodo imeli dostop in dovoz iz lokalne ceste.  
Objekti bodo odmaknjeni od parcelnih mej tako, da ne bo motena sosednja posest, da bo mo#no vzdr#evanje 
objekta in da bodo upo"tevani varstveni predpisi. 
Zasnova predvidene gradnje je zasnovana tako, da bo mo#na tudi fazna gradnja glede na odločitev investitorja in 
potreb tr#i"ča. Vsaka posamezna faza, ki lahko predstavlja tudi samo po en objekt mora biti izvedena z vsemi 
potrebnimi elementi javne gospodarske infrastrukture kot zaključena celota.   
 

POGOJI ZA GRADITEV OBJEKTA - ZAZIDALNI PODATKI:   
     
Investitor #eli na območju parcel, v okviru katerih se bodo nahajali grajeni objekti,  in ob ureditvi dostopne ceste, 
zgraditi pet stanovanjskih objektov  s pripadajočo povr"ino v okviru ureditve okolja – pripadajočega 
funkcionalnega zemlji"ča. Stavbe bodo pravokotne tlorisno zasnovo z mo#nimi manj"imi zamiki. 

- Funkcija: 
   Stanovanjska – s potrebnimi parkirnimi povr"inami na pripadajoči parceli 

-  Lega objektov: 
Lega objektov je razvidna iz grafične priloge Predlog ureditve območja  » UREDITVENA SITUACIJA « 
Objekti bodo odmaknjeni od parcelnih mej tako, da ne bo motena sosednja parcela, da je mo#no vzdr#evanje 
objekta in da so upo"tevani varstveni pogoji. 
Potrebno "tevilo parkirnih mest ( dve ) se zagotovi na lastni parceli. Parkirne prostore je potrebno urediti tako, da 
bo preprečeno pronicanje onesna#enih meteornih vod v podtalje.  Mo#na je izgradnja parkirnega nadstre"ka. 
Mikrolokacija in oblikovanje novega objekta, naj se smiselno prilagaja obstoječim razmeram v prostoru. 
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-  Velikost objekta - gabariti: 
Objekti morajo upo"tevati regulacijske elemente, določene v grafičnih prilogah.  
Tlorisni gabariti stavbe – maksimalna velikost dalj"e stranice osnovnega gabarita je 12,5 m. Razmerje osnovnega 
gabarita naj bo 1:1,125 do 1:1,2. Osnovnemu gabaritu stavbe se lahko dodajajo in odvzemajo volumni, vendar 
skupna velikost ne sme presegati predpisane maksimalne velikosti osnovnega gabarita. Mo#ni so tudi tlorisni 
zamiki in zamiki na fasadni ploskvi, ter fasadni poudarki. Gabariti objektov so lahko manj"i od osnovne 
velikosti, vendar morajo ohranjati min. predpisano razmerje 1:1,125 do 1:1,2.  

-odmik od parcelnih mej:  
Najmanj"i odmik manj zahtevnega objekta (stanovanjska stavba) od sosedne parcelne meje zna"a polovico vi"ine 
njegovega zidu do kapne lege.  
Novi objekt je s soglasjem meja"a lahko postavljen tudi z manj"im odmikom od parcele meja"a, vendar mora v 
tem primeru investitor novega objekta ustrezno urediti odtoke s stre"in, namestiti snegobrane ter preprečiti vse 
ostale negativne vplive na parcelo ali objekt meja"a. V vsakem primeru pa mora odmik novega objekta od 
parcelne meje omogočati vzdr#evanje objekta z gradbene parcele novega objekta. 

-odmik od ceste:  
Je meja, na katero so lahko z enim robom postavljeni novozgrajeni objekti ali pa so od nje oddaljeni, dovoljen je 
le manj"i odmik delov fasad kot so – nadstre"ki, napu"či, nastopne stopnice, vetrolovi. Prav tako je dovoljen 
manj"i odmik objektov, če to dovoli pristojni mnenjedajalec, ter z gradnjo le tega ne ovira pogleda in s tem 
slab"a varnosti v prometu. 

-vhod:  
Glaven dostop do objekta iz ceste oziroma iz dostopne poti, ki je označen s pu"čico.  

-višina:  
Objekti so lahko v eta#nosti P+M, maksimalno K+P+M in se morajo prilagajati konfiguraciji terena. Če se 
izvede klet, mora biti le ta na eni strani popolnoma vkopana v zemljo na drugih straneh se njena vkopanost 
prilagodi konfiguraciji terena– ra"čen teren. Pri izvedbi kleti je treba upo"tevati eventualne talne vode in 
geomehanske pogoje, če tako izvedbo dopu"čajo.  
Nulta točka ( ± 0,00) pritličja za predvidene novogradnje se določi ob izdelavi projektne dokumentacije za 
pridobitev gradbenega dovoljenja. 

-streha:  
Simetrična, dvokapna, v naklonu od 30º do 45º, lahko je s čopi ali brez. Osnovno sleme strehe na objektih naj 
poteka v smeri z dalj"o stranico objekta. Sleme naj bo vzporedno s plastnicami terena. Osnovni strehi se lahko 
dodajajo stre"ine, ki morajo biti pravokotne na osnovno streho. Dodane stre"ine morajo imeti enak naklon kot 
osnovna streha.  
Drugačna izvedba strehe je mo#na, vendar mora biti arhitekturno strokovno utemeljena v projektni 
dokumentaciji za pridobivanje gradbenega dovoljenja. 
Kritina naj bo temno rdeče barve. Kritina je lahko iz poljubnega materiala, vendar mora njen videz imitirati 
opečno kritino rdeče barve (bobrovec, zareznik, ipd). 

-fasada:  
Fasade novogradenj naj bodo ometane v značilni barvi obstoječe kvalitetne arhitekture v naselju. 
Barve naj bodo v svetlih pastelnih, svetlih sivih tonih ali beli barvi. Fasadni ali arhitekturni poudarki so lahko v 
intenzivnej"ih barvah. Dovoljena je tudi uporaba kamna ali lesa kot poudarek. Fasada je lahko tudi lesena.  

Splošna določila za vse objekte:  
Pri gradnji vseh predvidenih stanovanjskih objektov je potrebno upo"tevati arhitekturne in stavbne značilnosti 
krajine. 
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Oblikovanje enostavnih in nezahtevnih objektov: 
Pri oblikovanju enostavnih in nezahtevnih objektov je treba upo"tevati naslednje pogoje: 
Dodatni enostavni in nezahtevni objekti na parcelah so dovoljeni, vendar niso obvezni; lahko se dotikajo 
glavnega objekta. 
Nadstre"nice in drugi objekti morajo biti po oblikovanju in materialih skladni z osnovnim objektom. Postavljeni 
morajo biti pravokotno oziroma vzporedno z osnovnim objektom.  
Nadstre"ki ne smejo imeti zaprtih stranic v linijah pravokotnih na cesti"če, nadstre"ki so locirani vsaj z robom 
strehe 1,5 m od roba pločnika, nosilni stebri so odmaknjeni vsaj min. 2,5 m od roba cesti"ča. Vi"ina naj ne 
presega 3,0 m nad nivojem urejenega terena ob objektu. 
Strehe na teh objektih so lahko tudi ravne. 

 
Spremembe, dovoljene s tolerancami, ne smejo ovirati realizacije zasnove, predlagane v 
STROKOVNIH PODLAGAH, in morajo biti v skladu s predpisi, zakoni, navodili in pravilniki, ki se nana"ajo na 
posege v prostor in na varovanje okolja. Tolerance se naj izvajajo le na podlagi predhodne prostorske preveritve.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SLIKA 3: REGULACIJSKI ELEMENTI 

 
 
 
 
 

 

RDEČA KOCKA  stanovanjska stavba (maksimalni gabarit) 

ORAN$NA KOCKA  parkirni nadstre"ek (pomo#ni objekt) 

MODRA ČRTA   odmik od parcelne meje 4 m 

ORAN$NA ČRTA  odmik od ceste 6 m (varovalni pas) 

RDEČA ČRTA  odmik od ceste 2,5 m  (v varovalnem pasu 
ceste, odmik pomo#nega objekta) 

VIJOLIČASTA ČRTA odmik manj"i od 4 m s soglasjem soseda 
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Ukrepi za zaščito v erozijskem območju  
Ker se obravnavane parcele nahajajo v erozijskem območju – opozorilno območje (običajni za"čitni ukrepi), je 
potrebno za vsako gradbeno parcelo izdelati geolo"ko geotehnično poročilo s poudarkom na erodibilnosti in 
stabilnosti terena. Iz geolo"ko geotehničnega poročila naj bodo razvidne projektne re"itve omilitvenih ukrepov 
erozije in način temeljenja objekta.  Pridobiti je potrebno projektne pogoje in mnenje pristojnega mnenjedajalca.  

 

UREJANJE OKOLICE: 
- preureditev internih parkirnih povr"in, skladno s potrebami investitorjev in ob upo"tevanju ostalih pogojev v 

pokrita parkirna mesta ali v gara#e je dovoljeno. Mo#na je izvedba nadstre"ka na predvidenih parkirnih 
mestih. 

- vi"ina zemlji"ča na parcelni meji mora biti prilagojeno vi"ini zemlji"ča na sosednji parceli. Konfiguracijo 
terena je mo#no prilagoditi racionalnej"i uporabi prostora ter uporabniku prijaznej"i konfiguraciji. Podporni 
zidovi so dovoljeni po potrebi le v primerih, ko niso mo#na drugačna zavarovanja bre#in in morajo biti 
obdelani z naravnimi materiali ter se naj zazelenijo z avtohtonimi grmovnicami ali plezalnim rastlinjem. 

- ograje so lahko iz grmovnic ali grajene v kombinaciji iz lesa, betona ali kamna. Zidani del ograje (betonski, 
opečni ali kamnit) ne sme presegati vi"ine 40 cm, preostala vi"ina se lahko zapolni z lesom. Konstrukcija 
ograje je lahko kovinska. Ograje ne smejo biti vi"je od 1,60 m in potekajo po parcelnih mejah. Ograja na 
robu parcele ne sme ovirati pogleda v prometu, zato mora biti na teh delih (priključek na cesto, ovinek,…) 
prilagojena tako, da zagotavlja varnost v prometu.  

- Vsa vrata (vstopna, uvozna ipd.) se morajo odpirati v notranjost gradbene parcele in ne proti cesti.  
- merila za določanje gradbenih parcel in funkcionalnih zemlji"č:  

- velikost gradbenih parcel in funkcionalnega zemlji"ča za posamezni objekt, je razvidna iz prilo#ene 
grafične priloge.  

 
Pri določanju velikosti gradbenih parcel in funkcionalnih zemlji"č je upo"tevano: 
- namembnost in velikost objekta na posamezni parceli, poteki komunalnih vodov in druge omejitve prostora, 
- urbanistične zahteve ( dovozi in dostopi intervencijske poti, mirujoči promet, zelene povr"ine), 
- sanitarno tehnične zahteve. 
Funkcionalno zemlji"če omogoča normalno uporabo in vzdr#evanje objekta z vsemi spremljajočimi prostorskimi 
potrebami. 
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OPIS PROMETNE UREDITVE: 
 
Območje dveh gradbenih parcel bo prometno dostopno po interni dovozni poti, ki bo potekala po parceli "t. 
758/9 k.o. Spodnja Voličina. Vzhodni parceli in zahodna parcela bodo dostopne po obstoječi lokalni cesti. Do 
gradbenih parcel mora biti urejen dostop skladno s pogoji pristojnega mnenjedajalca.  
 
Interna dovozna pot se priključi na lokalno cesto JP 703092 po posebnem projektu. Pri tem je potrebno 
upo"tevanje vseh varnostnih vidikov v prometu, ter tehničnih zahtev za promet. 
Interno dovozno cesto z dostopi je po ureditvi komunalne in energetske infrastrukture protipra"no obdelati. 
Dovozna cesta bo urejena kot dvosmerna. Cestno telo predstavlja vozi"če v "irini 4,0 m brez pločnika, saj je kot 
nekategorizirana cesta, ki je slepa in na njej ni predviden promet razen dostopa in dovoza, za uporabo namenjena 
samo lastnikom dotičnih parcel.  
Niveletni potek dovozne ceste je potrebno prilagoditi obstoječemu terenu in normativom za projektiranje 
nizkoprometnih cest. V projektni dokumentaciji za dovozno cesto se naj natančneje definira tudi odvajanje 
padavinskih – meteornih vod, ki bodo speljane v meteorni jarek preko ustrezno dimenzioniranega 
koalescentnega lovilca olj, in ostali tehnični elementi cesti"ča. 
Parkirna mesta za stanovalce se uredijo v okviru funkcionalnega zemlji"ča posamezne parcele. Parkirna mesta in 
dovozna pot na posamezni parceli morajo biti urejena vodoneprepustno, odvodnjavanje mora potekati preko 
koalescentnega lovilca olj, nato pa v meteorni jarek. 
Pri projektiranju cestnega omre#ja je investitor glede prometne ureditve cestnega priključka dovozne ceste na 
obstoječo lokalno cesto dol#an upo"tevati Pravilnik o cestnih priključkih na javne ceste ( Ur.l.RS, "t. 86/09). 

SLIKA 4: PROMETNA UREDITEV DOSTOPOV DO PARCEL 

TEMNA PU!ČICA  dostop do parcele iz občinske ceste (javna pot) 

SVETLA PU!ČICA dostop do parcele iz interne dovozne ceste 

 



 

STRAN 12 od 14 

PROJEKTIVNI BIRO 91d.o.o. 

Sodna ulica 25, 2000 Maribor 

Strokovne podlage 
 

za umestitev niza petih hi" v Spodnji Voličini 
 

KOMUNALNA INFRASTRUKTURA: 
 
Skladno s pozidavo je za predvidene stanovanjske objekte potrebno urediti in zagotoviti komunalno in 
energetsko infrastrukturo, ki se nahaja v bli#ini obravnavanega območja, ob upo"tevanju pogojev, ki jih bodo 
predpisali posamezni mnenjedajalci. 
Stanovanjske stavbe bodo priključene na: 
- vodovodno omre#je, 
- električno omre#je, 
- javna kanalizacija ob zemlji"ču ne obstaja, investitor mora izgraditi fekalni kanalizacijski vod do obstoječega 
omre#ja, ki je oddaljeno cca 250 m in se nanj priključiti. 
- meteorne vode bodo preko zadr#evalnika speljane v odtočni jarek 
- meteorne vode iz povoznih povr"in preko koalescentnega lovilca olj v zadr#evalnik in nato v jarek.  
- telekomunikacijsko omre#je, 
- individualno ogrevanje ( toplotna črpalka, bio masa ipd).  
 
Investitor mora izvesti ukrepe, da se onemogoči vpliv novogradnje na sosednja zemlji"ča (stekanje meteorne 
vode na tuje parcele, stabilnost zemljine, ipd.). 
 

- elektrika: 
Priključitev novih objektov na nizkonapetostno omre#je, ki poteka v neposredni bli#ini. Za priključitev objektov 
na NN omre#je je potrebno izgraditi nov priključek iz PS-RO 2/3. Od tam je potrebno podzemno polo#iti 
elektroenergetski kabel NAYY-J 4x70 do prve PS-PRMO (prostostoječa priključno razdelilno merilna omarica) 
nato pa dva elektroenergetska kabla NAYY-J 4x70 vsak do naslednje PS-PRMO nato pa v PS-PMO 
(prostostoječa priključno merilna omara). Podrobni pogoji so opisani v projektnih pogojih pristojnega 
mnenjedajalca. 
Priklopno mesto za vsako stavbo bo v lastni PS-PRMO ali PS-PMO  na parceli stavbe do katere bo speljan 
podzemni elektroenergetski vod od priključnega mesta na elektroenergetsko omre#je. 
Ob izgradnji elektroenergetskega omre#ja je potrebno upo"tevati vse projektne pogoje mnenjedajalca ter "tudijo 
"tevilka 2090 »Smernice in navodilo za izbiro, polaganje in prevzem elektroenergetskih kablov nazivne napetosti 
1 kV do 35 kV«, ki jo je izdelal Elektroin"titut Milan Vidmar. 
 

-vodovod: 
Za oskrbo območja z vodo bo potrebno izvesti kraj"i vodovodni cevovod PEHD DN 90 in s končnim hidrantom,  
z navezavo na obstoječi vodovodni cevovod PEHD DN 110, ki poteka po pod lokalno cesto. Priključki DN 32, 
za posamezni objekt, se naj izvedejo pravokotno na osnovni cevovod v skladu s projektnimi pogoji. Za vsako 
stavbo se na njeni parceli postavi vodomerni ja"ek, v katerega se vgradi volumetrični obračunski vodomer z 
daljinskim odčitavanjem. Podrobnej"i pogoji so navedeni v projektnih pogojih pristojnega mnenjedajalca.  
Upo"tevati je potrebno določila Uredbe o oskrbi s pitno vodo (Ur.l. RS "t: 88/2012). Priklopno mesto za vsako 
stavbo bo v lastnem vodomernem ja"ku na pripadajoči parceli. 
 

-kanalizacija: 
Odpadne vode se morajo zbirati v ločenem sistemu. Meteorne vode se porabijo, ponikajo, razlijejo po lastni 
parceli ali speljejo v odvodni jarek. Fekalne vode se peljejo v javno fekalno kanalizacijsko omre#je. 

Fekalna kanalizacija: 
Na obravnavanem območju ni javne kanalizacije, je pa zgrajena javna kanalizacija v oddaljenosti cca 250 m, 
tako da investitor zgradi vod fekalne kanalizacije do obstoječe kanalizacije in se priključi v obstoječ ja"ek na 
cesti. Obstoječa fekalna kanalizacija se nahaja na javni cesti JP 705282 ob Ruper"kem potoku.  
Odvajanje fekalnih voda iz posameznih objektov se izvede z izgradnjo predvidene hi"ne kanalizacije v vodotesni 
izvedbi, ki se spelje preko revizijskega ja"ka v fekalno kanalizacijsko omre#je. Za izdelavo, priključitev in 
obratovanje je potrebno upo"tevati mnenje mnenjedajalca in upravljalca javnega kanalizacijskega omre#ja.  
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Meteorna kanalizacija: 
Meteorne vode iz stre"in objektov naj bodo odvedene preko peskolovov in pravilno dimenzioniranega 
zadr#evalnika vode v odvodni jarek ob parceli. Priporočljiva je izvedba zbiralnika meteorne vode za uporabo 
meteorne vode na vrtu ter v gospodinjstvu, kjer je to izvedljivo brez zdravstvenih pomislekov (wc, ipd.). 
Meteorne vode iz povoznih in parkirnih manipulativnih povr"in, katere morajo biti izvedene vodoneprepustno, 
morajo biti speljane skozi ustrezno dimenzioniran koalescentni lovilec olj ter zadr#evalnik v odvodni jarek. 

-ogrevanje: 
Ogrevanje objektov je za vsak objekt individualno. Mo#nost ogrevanja s toplotno črpalko, ali bio-maso, ali 
drugo ekolo"ko neoporečno alternativo. Ter mora biti v skladu s pravilniki, ki določajo njihovo shranjevanje. 
Prepovedan je prehod ogrevanja na manj primerno gorivo glede onesna#enosti zraka.  
 

-telekomunikacijska infrastruktura: 
Novogradnje in priključki telekomunikacijskega in kabelsko razdelilnega sistema morajo biti zemeljski. Pri 
prečkanju prometne infrastrukture je potrebno predvideti cevne prepuste. Priključna točka na telekomunikacijsko 
omre#je je v najbli#jem kabelskem ja"ku ob cesti na parceli 750/1. Do območja ga je potrebno speljati ob cesti 
oziroma pod cesto. Ob  objektih, ki bodo priključeni na TK omre#je, naj se vgradijo dovodne TK omarice in 
zagotovi ustrezni cevni dovod do objekta. Dovodna TK omarica mora biti vgrajena na mesto, ki omogoča 24 
urni dostop.  
Vsa dela v zvezi s priključki na TK omre#je je izvesti pod pogoji, ki jih navajajo prilo#ene smernice. 

-odpadki: 
Prostor za odpadke naj bo urejen ob robu parcele z dovozno cesto na vizualno neizpostavljenih mestih, da so 
dostopne vozilom za odvoz odpadkov. Pri odlaganju odpadkov je dosledno potrebno spo"tovati določila 
veljavnih zakonov in odlokov o ravnanju s komunalnimi odpadki in veljavnih zakonov in odlokov o ravnanju s 
posebnimi odpadki. 
Obvezna vključitev v organiziran odvoz odpadkov v skladu z Odlokom o ravnanju s komunalnimi odpadki na 
območju občine Lenart ( Ur.l.RS, "t. 58/95, 13/98). 
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PRIČAKOVANI VPLIVI PROSTORSKE UREDITVE NA 
POSAMEZNE SESTAVINE PROSTORA IN MERILA ZA VAROVANJE 
OKOLJA:                          
Območje obdelave se nahaja ju#no od strnjenega naselja Spodnja Voličina. Glede na "ir"e te#nje in te#nje v 
o#jem prostoru ter velikem povpra"evanju po stanovanjski gradnji je smiselna in razvojno potrebna pozidava na 
območju, istočasno pa zapolnjuje prostor in daje prostoru novo kvaliteto. Okoli"ka gradnja nakazuje te#njo po 
"iritvi naselja Spodnja Voličina in razvoju okolice. 
Gradnja je namenjena zgo"čevanju #e poseljenih območij, predvsem tistih, ki imajo dobro dostopnost ter 
mo#nost dobre navezave na komunalno in energetsko infrastrukturo.                   
Predvidena pozidava spo"tuje identiteto in morfologijo prostora in se vklaplja v naravno okolje. Zasnova je 
oblikovana v funkcionalno zaključeni gruči, ki dopolnjuje obstoječo pozidavo. 
 

ZRAK: 
Za zagotavljanje čim bolj"e kakovosti zraka – zmanj"evanja vplivov na podnebne spremembe in zmanj"evanje 
onesna#enosti zraka se načrtuje učinkovita raba energije na vseh področjih. Za ogrevanje naj se uporabljajo za 
okolje sprejemljivej"i viri energije.  
Poseg bo v manj"i meri vplival na kvaliteto zraka v času gradnje, v času obratovanja poseg nima vpliva. 
 

VODA: 
S pravilnim odvodnjavanjem iz objektov, s parkirnih povr"in ter dovoznih in dostopnih poti k objektom v okviru 
funkcionalnih dvori"č se za"čiti vpliv na podtalnico. 
 

VARSTVO NARAVNE IN KULTURNE DEDIŠČINE: 
Za posege v prostor, ki bi lahko ogrozili biotsko raznovrstnost, naravno vrednoto ali zavarovano območje, je bilo 
ugotovljeno s strani Agencije za okolje RS, ki kot organ v sestavi Ministrstva za kmetijstvo in okolje opravlja 
naloge s področja varstva okolja, da se predvideni poseg ne nahaja na območju, ki ima na podlagi predpisov s 
področja ohranjanja narave poseben status.   
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 LOKACIJSKI PRIKAZI:    

    

 

1. UREDITVENA SITUACIJA  M = 1:500 

2. KOMUNALNA SITUACIJA M = 1:500 

3. KOMUNALNA SITUACIJA – "IR"E OBMOČJE  M = 1:2000 
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Sodna ulica 25, 2000 Maribor 

strokovne podlage 

za umestitev niza 5. hi! v Spodnji Voličini 

 

 PRILOGE:    

 
   

 

OBČINA LENART – PROMET projektni pogoji  2 strani 

OBČINA LENART – PROMET mnenje 2 strani 

OBČINA LENART – JAVNA KANALIZACIJA mnenje 2 strani 

 OBČINA LENART – SKLADNOST S PROSTORSKIMI AKTI mnenje 1 stran 

 MARIBORSKI VODOVOD projektni pogoji 3 strani 

 MARIBORSKI VODOVOD mnenje 2 strani 

 ELEKTRO MARIBOR projektni pogoji 6 strani 

 ELEKTRO MARIBOR mnenje 2 strani 

 TELEKOM SLOVENIJE projektni pogoji 3 strani 

 TELEKOM SLOVENIJE mnenje 2 strani 

   

 GEOTEHNIČNO POROČILO  9 strani 

 
 

 

 

 







































































 
GLASOVNICA 

 
 
 
Podpisani(a) ……………………………………………………… , član/članica Občinskega 
sveta Občine Lenart, glasujem na 3. dopisni seji Občinskega sveta Občine Lenart za:   
 
 
 

SKLEP  
O SPREJEMU STROKOVNE PODLAGE ZA UMESTITEV NIZA PETIH 

STANOVANJSKIH STAVB V SPODNJI VOLIČINI  
(PROJEKTIVNI BIRO 91 D.O.O., ŠTEV. 1902, JUNIJ 2020) 

 
 
Na podlagi 27. člena Statuta Občine Lenart (MUV, št. 14/10, 8/11, 31/17), 64. Člena 
Poslovnika občinskega sveta Občine Lenart /(MUV, štev. 7/07, 31/17) ter ob smiselni uporabi 
določil Odloka o prostorskih ureditvenih v Občini Lenart (Ur. list RS, št. 02/01, 74/04; MUV, 
št. 24/05, 35/07, 9/10, 8/11, 5/14, 16/18) se potrdi predlog Sklepa o sprejemu Strokovne 
podlage za umestitev niza petih enostanovanjskih stavb v Spodnji Voličini, ki jih je pod štev. 
1902, junij 2020, izdelal Projektivni biro 91 d.o.o., kot je predložen. 
 
 
 
                                         ZA                                                                    PROTI 
 
   
         
 
Datum: …………………….                                                          Podpis  
        

                               
………………………………………….. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
NAVODILO: Vaš pristanek oziroma nasprotovanje k predlaganemu sklepu izrazite tako, da 
na glasovnici obkrožite ali obarvate ustrezno trditev.     


