A. POSTOPEK PRIPRAVE IN SPREJEMANJA OBČINSKEGA
PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA (OPPN)
SKLEP O ZAČETKU PRIPRAVE OPPN
(Uradni list RS 152/2020 z dne 23.10.2020)

IZDELAVA OSNUTKA OPPN ZA PRIDOBITEV SMERNIC ZA NAČRTOVANJE
(oktober 2021)

PRIDOBITEV SMERNIC NOSILCEV UREJANJA PROSTORA
(november 2021 – januar 2022) in
IZDAJA ODLOČBE MOP O OBVEZNOSTI IZVEDBE CPVO
(odločba št. 35409-339/2020-2550-7 z dne 17.3.2021 - CPVO ni potreben)

IZDELAVA DOPOLNJENEGA OSNUTKA OPPN
(januar – februar 2022)

JAVNA RAZGRNITEV DOPOLNJENEGA OSNUTKA OPPN (28.2.-30.3.2022)
IN JAVNA OBRAVNAVA (9.3.2022)
Po javni razgrnitvi bo postopek priprave OPPN potekal v naslednjih fazah:
zavzetje stališč do pripomb in predlogov z javne razgrnitve
sprejem stališč do pripomb in prva obravnava odloka na Občinskem
svetu
izdelava predloga OPPN na podlagi zavzetih stališč do pripomb in
predlogov
posredovanje predloga OPPN nosilcem urejanja prostora z namenom
pridobitve mnenj na prostorsko ureditev
izdelava usklajenega predloga OPPN na podlagi mnenj
posredovanje usklajenega predloga OPPN občinskemu svetu v drugo
obravnavo in sprejem
objava tekstualnega dela (odloka) v Uradnem listu RS.

B. RAZLOGI, PREDMET IN PROGRAMSKA IZHODIŠČA
Predmet: S tem odlokom se sprejme Občinski podrobni prostorski načrt za del
Gospodarske cone Dolenji Boštanj, del EUP DB10 (2) (v nadaljevanju: OPPN), ki ga
je izdelalo podjetje M MUNDUS Mateja Sušin Brence s.p., pod št. projekta PA-1986.
Ocena stanja in razlogi za pripravo: V delu območja Gospodarske cone Dolenji
Boštanj je izkazan investicijski interes. Občinski prostorski načrt Občine Sevnica,
Uradni list RS, št. 94/12 (v nadaljevanju: OPN), opredeljuje območje kot enoto
urejanja prostora (v nadaljevanju: EUP) z oznako DB10, za katero določa način
urejanja z OPPN. Pobudniki za izdelavo OPPN so investitorji izkazanega
investicijskega interesa. S predmetnim OPPN se določijo merila in pogoji za gradnjo,
smiselno glede na prostorsko izvedbene pogoje, ki jih določa OPN za namensko
rabo CU (osrednja območja centralnih dejavnost). OPPN je podlaga za izdajo
gradbenega dovoljenja.

21122 Samostojna parkirišča,
31130 Utrjene površine.
v Ue 3:
11100 Enostanovanjske stavbe, od tega samostojne hiše
12203 Druge poslovne stavbe
v Ue 4: pripadajoči objekti h »glavni« parceli.
Na celotnem območju OPPN je dovoljenja gradnja naslednjih gradbeno inženirskih
objektov:
21121 Lokalne ceste in javne poti,
221 Daljinski (transportni) cevovodi, daljinska (hrbtenična) komunikacijska omrežja in
daljinski prenosni) elektroenergetski vod
222 Lokalni cevovodi, lokalni (distribucijski) elektroenergetski vodi in lokalna
(dostopovna) komunikacijska omrežja, od tega: 22210 Lokalni (distribucijski)
plinovodi, 22221 Lokalni vodovodi za pitno vodo in cevovodi za tehnološko vodo,
22222 Lokalni cevovodi za toplo vodo, paro in stisnjen zrak, od tega cevovod za
daljinsko ogrevanje, 22231 Cevovodi za odpadno vodo (kanalizacija), 22241 Lokalni
(distribucijski) elektroenergetski vodi in lokalna (dostopovna) komunikacijska
omrežja, 22242 Lokalna (dostopovna) komunikacijska omrežja.
Dopustne dejavnosti: Območje je skladno z namensko rabo in usmeritvami za
pripravo OPPN namenjeno centralnim dejavnostim z bivanjem ter proizvodnjo:
v Ue1: območje je namenjeno širitvi obstoječe dejavnosti,
v Ue2: območje je namenjeno izvajanju transportne dejavnosti,
v Ue3: območje namenjeno bivanju in poslovni dejavnosti,
v Ue4: pripadajoče zemljišče h »glavni« parceli.
Vrste objektov glede na zahtevnost: Dopustna je gradnja nezahtevnih in
enostavnih objektov s pretežnim namenom, ki so kot pripadajoč objekt k
enostanovanjski stavbi, in sicer:
Ue1 in Ue2:
1 Stavbe
12203 Druge poslovne stavbe, od tega: skladiščne stavbe,
12520 Rezervoarji, silosi in skladiščne stavbe, od tega: skladiščne stavbe,
rezervoar za plin (podzemni, za lastne potrebe), rezervoar za vodo (podzemni, za
lastne potrebe).
12420 Garažne stavbe, od tega: garaže, pokrita parkirišča (nadstrešnica),
kolesarnice.
2 Gradbeno inženirski objekti
24205 Drugi gradbeno inženirski objekti, ki niso uvrščeni drugje, od tega: ograje.
32120 Urbana oprema, od tega: objekti za oglaševanje in informacijski panoji.
Ue3:
1 Stavbe
11100 Enostanovanjske stavbe, od tega: letna kuhinja, zunanji pokrit dnevni prostor
(nadstrešnica, senčnica).
12420 Garažne stavbe, od tega: garaže, pokrita parkirišča (nadstrešnica),
kolesarnice.
12520 Rezervoarji, silosi in skladiščne stavbe, od tega: rezervoar za vodo
(podzemni, za lastne potrebe), rezervoar za plin (podzemni, za lastne potrebe),
pomožni objekt, namenjen shranjevanju različnih predmetov (npr. kot drvarnica,
lopa)
2 Gradbeno inženirski objekti
24122 Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas, od tega:
bazen za kopanje (največ 40 m2 )
22223 Vodni stolpi in vodnjaki, od tega: vodnjaki
24205 Drugi gradbeno inženirski objekti, ki niso uvrščeni drugje, od tega: ograja
32120 Urbana oprema, od tega: objekti za oglaševanje in informacijski panoji
Določeni so pogoji o legi in oblikovnosti teh objektov.

C. OPIS NAČRTOVANIH REŠITEV
Območje: Območje OPPN se nahaja v Gospodarski coni Dolenji Boštanj, zahodno
od mesta Sevnice.
Obravnavano območje zajema zemljišča z naslednjimi parcelnimi številkami: 256/1,
257/3, 257/4, 259/1, 260/4, 260/5, 261/2-del, 261/3, 262/2-del, 262/3, 263/3, 264/7,
272/9, 272/10, 1032/6, 1032/8-del, 1032/12-del, 1032/16, 1032/17, 1032/18,
1032/27, 1032/31, 1032/32, 1032/33, 1032/34, 1032/35-del, 1032/36, 1032/37-del,
1032/38, 1032/41, 1032/42, 1032/43, 1032/44, 1032/45-del, 1032/46, 1032/47,
1032/48-del, 1032/49, 1032/50, 1032/51-del, 1032/52, 1032/54-del, 1032/55-del,
1032/65-del, 1032/67-del, 1032/68-del, 1032/70-del, 1032/73-del, 1032/76-del, 3758,
vse k.o. Boštanj. Skupna površina obravnavanega območja znaša 1,06 ha.
Vrste objektov po KLASIFIKACIJI objektov: Po klasifikaciji vrst objektov (CC-SI)
je dopustna gradnja naslednjih objektov s pretežnim namenom:
v Ue 1 – k obstoječem poslovnem objektu se postavi nadstrešnica za namene
skladiščenja ter parkiranje vozil in delovnih strojev, in sicer:
12203 Druge poslovne stavbe,
12420 Garažne stavbe, od tega garaže in pokrita parkirišča,
12520 Rezervoarji, silosi in skladiščne stavbe, od tega skladiščne stavbe in pokrite
skladiščne površine
v Ue 2 – predvidena ureditev parkirišča za tovorna vozila ter gradnja spremljajočega
objekta za opravljanje poslovne dejavnosti z delavnico za vzdrževanje in servisiranje
lastnih tovornih vozil s platojem za pranje tovornih vozil za lastne namene, in sicer:
12203 Druge poslovne stavbe,
12420 Garažne stavbe, od tega garaže in pokrita parkirišča,
12520 Rezervoarji, silosi in skladiščne stavbe, od tega skladiščne stavbe in pokrite
skladiščne površine,

Zasnova pozidave in ureditev: Zasnova območja izhaja iz izkazanih potreb v
prostoru, zagotavljanju celostnega zagotavljanja infrastrukturnega opremljanja in
zaokroževanja prostorske enote. Območje OPPN je razdeljeno na štiri ureditvene
enote: Ue1 – predvidena gradnja skladiščnega objekta za potrebe razvoja obstoječe
dejavnosti; Ue2 – predvidena ureditev parkirišča za tovorna vozila ter gradnja
spremljajočega objekta za opravljanje poslovne dejavnosti z delavnico za
vzdrževanje in servisiranje lastnih tovornih vozil s platojem za pranje tovornih vozil;
Ue3 – predvidena gradnja pretežno enostanovanjskega ali poslovnega objekta; Ue4
– predvidena gradnja pripadajočih objektov h »glavni« parceli.
Lokacijski pogoji in pogoji o velikosti objektov: Gradnja objektov je dopustna na
površinah za razvoj objekta. Odmiki gradbenih mej od parcelne meje so določeni po
principu, da je pri stanovanjski gradnji odmik praviloma 4,0 m, drugje praviloma 2,0
m. Na meji območja s črpališčem je odmik 3,0 m. V severnem delu Ue1 poteka
gradbena meja v liniji obstoječega objekta. GP5 (Ue4) se določi kot pripadajoče
zemljišče h GP1 ali h GP2 ali k zemljišču izven OPPN, ki na S meji z GP5. Površina
za razvoj objekta na gradbeni parceli GP5 se združi s površino za razvoj objekta
»glavne« parcele. GP6 je pripadajoče zemljišče h GP1 ali h GP2 pod pogojem, da
se zagotovi nemoten dostop do GP1. Na GP2 (Ue1) in GP4 (Ue2), v območju 5,0
varovalnega pasu plinovoda, gradnja objektov ni dovoljena, razen pod določenimi
pogoji in ob hkratni pridobitvi soglasja operaterja prenosnega plinovoda. Izven
površine za razvoj objektov je dopustna gradnja infrastrukturnih vodov, uvozov,
ureditve utrjenih dvorišč ter nezahtevnih in enostavnih objektov pod določenimi
pogoji.
Velikost objektov se določi z robnimi pogoji in sicer na površini za razvoj objekta,
upoštevajoč gradbene meje, etažnost in faktor zazidanosti, in sicer: objekti etažnosti

do P+M oz. P+1; usmerjenost glavnega objekta je v smeri JZ – SV; etažna višina
pritličja med nosilnima konstrukcijama je do 4,5 m oz. izjemoma več, kadar gre za
pritličen objekt oz. to izhaja iz tehnološke potrebe dejavnosti; višina pritličja
stanovanjske stavbe je do 3,0 m svetle višine; kota pritličja je največ 0,5 m nad
terenom na mestu vhoda; kletne etaže niso dovoljene; višina strešnega venca
oziroma kapi največ do 7,0 m.
Pripadajoče stavbe morajo glede velikosti izkazovati sekundarno funkcijo. Lahko so
le pritlične izvedbe. V Ue3 je dopustno graditi največ dve pripadajoči stavbi, v Ue4 le
eno v velikosti do 20 m2 zazidane površine. Pripadajoče stavbe, ki se po namenu
klasificirajo pod 12420 (Garažne stavbe) in 12520 (skladišča, drvarnica) se lahko
združijo v enovito pripadajočo stavbo.
Stopnja izkoriščenosti zemljišč za gradnjo: Fz max v 0,6, pri enostanovanjski gradnji
v Ue3 pa 0,4. Fzp pri Ue1 in Ue2 je min 15%, v Ue3 pa 30%.
Oblikovanje objektov in ureditev okolice:
Skupni prostorsko izvedbeni pogoji: K osnovnemu volumnu je dopustno
dodajanje in odvzemanje kubusov. Streha: Streha je ravna oziroma z minimalnim
naklonom. Strehe dodanih volumnov so ravne ali enakega naklona kot streha
osnovnega volumna. Dovoljeni so svetlobni pasovi ali svetlobne kupole. Oblikovanje
fasad: Oblikovanje fasad je enostavno. Prepovedani so neznačilni arhitekturni
elementi in detajli na fasadah. Fasada mora biti v odtenkih svetlih, toplih, zemeljskih
barv ali v beli barvi. Dovoljene so barvne kombinacije za poudarek posameznega
dela fasade. Prepovedana je uporaba barv, ki se v prostoru izrazito moteče in
neavtohtone. Na fasadi je poleg stekla dopustna kombinacija maksimalno dveh
materialov. Dopustne so zazelenjene strehe in terase ter zelene vertikalne fasade.
Prepovedana je uporaba svetlobo odbijajočih materialov (npr. glazirana kritina,
fasadne obloge). Objekt, ki je kot celota dan na trg kot proizvod: Dopustna je
postavitev objekta, ki je kot celota dan na trg kot proizvod (šotor, kontejner), pri
čemer mora upoštevati pogoje o velikosti in legi objekta in smiselno upoštevati
oblikovne pogoje kot so usmerjenost objekta, ravna streha ali dvokapnica (z
naklonom, kot ga ima proizvod). Objekt je lahko postavljen kot glavni objekt.
Ue 1 in Ue2: Na delu površine objekta so dopustne tudi vmesne etaže za poslovne
prostore, garderobe in podobne namene, ki ne potrebujejo velike etažne višine.
Ue3: Streha na GP3 je lahko tudi v naklonu do 6°. Streha na GP1 se izvede kot
simetrična dvokapnica z naklonom 35°, brez čopov in frčad in kritino kot sosednji
objekt, lahko v kombinaciji z ravno streho.
Ue4: Veljajo oblikovni pogoji za pripadajoče stavbe.
Postavitev zunanjih enot naprav: Fotovoltaični sistemi se praviloma izvedejo le kot
del strehe ali fasade.
Pogoji za gospodarsko javno in drugo infrastrukturo: Za zagotavljanje
komunalne opremljenosti zemljišč se izvede nova javna cesta, rekonstruira se
obstoječa dostopna cesta, predvidi se izgradnja sekundarnih infrastrukturnih vodov za vodovod in mešano kanalizacijo. Iz obstoječe TP zahodno od območja OPPN se
predvidi nov SN vod in elektroenergetsko omrežje za območje OPPN in za še
nepozidan del južno in zahodno od območja OPPN. Predvidi se priključevanje na
komunikacijsko omrežje. Praviloma se infrastruktura predvidi v koridorjih cest.
Prometne ureditve: Dostop do območja se zagotavlja s priključevanjem na lokalno
cesto LC - 372342 Brezovec – Križišče, ki ima status javnega dobra. Obstoječa
cesta na območju OPPN, ki je v večji meri v makadamski izvedbi, se ukinja. Predvidi
se nova javna cesta in rekonstruira obstoječa dostopna pot do obstoječega objekta.
Nova javna cesta se priključuje na LC v km 0+240. Ob cesti se predvidi enostranski
pločnik, ločen in dvignjen od cestišča. Za zagotavljanje dostopnosti območja OPPN
in nepozidanega območja južno in zahodno od območja OPPN se predvidijo uvozi in
rekonstruira navezava obstoječe dostopne ceste. Uvozi na posamezno parcelo se v
projektu načrtujejo na način, da zagotavljajo zadosten zavijalni radij za merodajno
vozilo. Obračanje tovornih vozil se zagotavlja znotraj manipulativnih površin
posamezne gradbene parcele.
Območje OPPN sega v varovalni pas državne ceste G1 5/0333 Sevnica – Krško,
odsek Boštanj. Najbližja predvidena stavba je od roba cestišča odmaknjena 25 m.
Zagotavljanje izgradnje infrastrukture: Za opremljanje stavbnih zemljišč s komunalno
opremo, načrtovano s tem OPPN, lahko Občina Sevnica gradnjo komunalne opreme
s pogodbo o opremljanju odda zavezancu za plačilo komunalnega prispevka.
Gradnjo elektro energetske infrastrukture zagotovi Elektro Celje d.d. v dogovoru z
Občino Sevnica.
Parcelacija: Gradbene parcele so določene glede na obstoječo lastniško in parcelno
strukturo, potek parcele nove javne ceste in rekonstrukcijo dostopne ceste
obstoječega objekta ter zagotavljanja dostopa do nepozidanih stavbnih zemljišč
izven območja OPPN.
Dopustno je odstopanje od prikazane parcelne meje cest, ki se natančneje določijo v
fazi izdelave projektne dokumentacije za komunalno opremo območja.
Varstvo kulturne dediščine, narave in okolja: Na območju OPPN se ne nahaja
nobeno od območij varstva kulturne dediščine niti ne posega v zavarovana območja,
ekološko pomembna območja, območja Nature 2000 ali območje naravnih vrednot.
Območje OPPN se ne nahaja na območju vodnih virov oziroma njihovih varstvenih
pasov. Območje posega na območje razreda preostale poplavne nevarnosti.
OPPN podrobneje obravnava tudi: rešitve in ukrepe za obrambo ter varstvo pred
naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom in
varovanjem zdravja, etapnost izvedbe, dopustna odstopanja, obveznosti
udeležencev graditve objektov…

Pripravljavec in naročnik:
Občina Sevnica
Glavni trg 19a, 8290 Sevnica
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