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Predlog Odloka o Obiinskem prostorskem naCrtu ObEine Podletrtek za TRC
Vonarsko jezero

Z Odlokom o Obdinskem prostorskem nadrtu Obdine Poddetrtek je predmetno obmodje opredeljeno kot
obmodje stavbnih zemlji5i ter podrobnej5o namensko rabo povrSine za turizem (BT), del pa kot povrSine
za oddih, rekreacijo in Sport ZS, ki se urejajo s prostorskim izvedbenim aktom (PlA).
Razlog za pripravo OPPN TRC Vonarsko jezero je namera o umestitvi novih objektov za turistiine
namene z vso potrebno komunalno infrastrukturo na obmodju moine (ponovne) ojezeritve Vonarskega
jezera.
Obdina Poddemek je sprejela Sklep o zadetku priprave OPPN za TRC Vonarskojezero (Uradni list RS,
5t.41/19). Osnutek OPPN je bil v avgusta 2016 javno razgmjen. Na podlagi stali5d ter po sprejetju OPN
(Uradni list RS, 5t. 63/18) je bil v decembru 2018 izdelan predlog OPPN ter pozvani nosilci urejanja
prostor4 da k predlogu podajo svoje mnenje, hkrati so potekala usklajevanja z nekaterimi NUP. Na
podlagi usklajevanj in dopolnjenih (usklajenih) re5itev, povezanih predvsem z moZno ojezeriwijo in z
varovanjem narave, so bila do marca 2020 pridobljena vsa mrenja NUP. Usklajeni predlog sprejme

Obdinski svet Obdine Poddeffiek
uradnem listu glasilu.

Odlok o Obdinskem podrobnem prostorskem nadrtu pa objavi v

Prostorske ureditve, ki se naCrtujejo s tem OPPN so:
-ruSitev in odstranitev ostankov objektov
gostinsko turistidnega objekta,
gospodarskega objekta
nastanitvenega naselja - 4 objekti,
izgradnja
in krajinska urediwe odprtega prostora ter ureditev in utrditve breZin morebitne ojezeritve,
-obnova, sanacija in dograditev obstojedega omreija dovomih ces! kolesarskih in pe5 povezav,

- izgradnja
- izgradnja
- izgradnja

-predvideno parkiri5de za vozila (osebna vozila, turistidni avtobusi), avtodome

s

potrebno

infiastrukturo.

-obnov4 sanacija in dograditev objektov in naprav GJI (elektro omreije, telekomunikacijsko omreZje,
vodovodno omreije, omreZje in objekti za zbiranje in diS6enje odpadnih vod, omreZje in objekti za
lodeno zbiranje in odvoz odpadkov).
Obmodje je veliko pribliZno 3,6 ha.

Urbanistiina, krajinska in arhitektonskr z:asnova
Urbanistidna in krajinska zasnova obmodja izhaja iz oblike in lega obmodja (reliefirih znadilnosti,
povrsinskega pokova, obstojede rabe, parcele, oblike in lege sosednjih parcel in dovoznih cest...),
arhitektuma zasnova pa poleg opisanega izhaja iz oblike in lege obstojedih objektov.

Zasnova upo5teva obstojeae stanje brez ojezeriwe Vonarskegajezera ter bodode stanje brez ali z moZno
ojezeritvijo. Pri tem je upo3tevana kota stalne ojezeriwe (obratovalni nivo) 204,00 metrov nadmorske
vi3ine (v nadaljevanju m Nmv) in kota maksimalne ojezeriwe (stoletnih voda) na koti 209,35 m Nmv,
karje hkrati meja vodnega zemljiSda.
Obmodje se deli na tri manj5e, med seboj p,ovezane enote:
ov juinem delu obmodja je predvidena izgradnja gospodarskega objekta ki bo po mo2ni ojezeritvi
sluiil kot dolnarna za spravilo in servis plovil, izgndnja in ureditev GJI - peSpoti ter ureditev zelenih
povriin. Po eventualni i ojezeriwi je moZna dograditev pe5poti in ureditev (zavarovanje) bodode obale
(pe5pot, privezi za plovil4 klandina za splovitev plovil, pomoli in lesene terasami);
ov osrednjem delu je predvidena izravnava terena ter izgradnja gostinsko turistidnega objekta s teraso
in informacijskega centra z dodatnimi nastaniwenimi sobami;
ov severnem delu obmodjaje predvidena izgradnja nastanitvenih objektov;

Tip pozidave se poenoti na sodobno oblikovane objekte z osnovo v altohtoni pozidavi ali na klasidno
grajene objekte. Veiji objekti so predvideni kot sodobno zasnovani objekt pravokotnih kubusev,
nastaniweni objekti pa kot sodobno zasnovani z uporabo avtohtonih materialov ali oblik, znadilnih za
obmodje ali kot klasidno grajeni objeki.
Krajinska ureditev in zasaditev ob predvidenih urediwah in objektih predvidevata tak5ne posege, da bi
bila vpetost novih posegov v obstojedo kajino dim boljia.
Za oskrbo z energijo, vodo in za odvajanje meteomih in fekalnih voda je predvidena izgradnja
gospodarske javne infrastrukture (GJI), ki se navezuje na omreZje obstojede GJI.
OPPN predvideva izvajnje vseh ukrepov, potrebnih za varstvo naravnih vrednot, naravnega okolja in
kmetijskih zemljiSd, povr5inskih in podzemnih voda, tal, zraka ter ukrepov za varswo pred hrupom.
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PREDLOG
Na podlagi 273. tlena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, 5t. 61117),61. dlena Zakona
o prostorskem nadrtovanju (Uradni list RS, 5t. 33/07, 70108 ZyO-18, 108/09, 80/10
ZUPUDPP,43111 -ZKZ-C,57/12,57112 -ZUPUDPP-A, 109/12,76114 -odl. US, l4l15ZWJFO in 6l /17 - ZUreP-2) ter 17. dlena Statuta Obdine Poddetrtek (Uradni list RS, 5t. 43l I 8sprejel
LIPB), je Obdinski svet ObCine Poddetrtek na_. redni seji, dne

-

-

_,

ODLOK
O OBdINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NATRTU
ZATRC VONARSKOJEZERO

I.

SPLOSNIDOLOCBI

l.

Ilen

(1) S tem Odlokom se na podlagi Sklepa o pripravi Obdinskega podrobnega prostorskega nadrta
(OPPN) za i4radnjo TRC Vonarsko jezero (Uradni list RS, St. 4ll09) sprejme Obdinski
podrobni prostorski na(rl za TRC Vonarsko jezero (v nadaljevanju OPPN), ki je skladen z
Odlokom o Obdinskem prostorskem nadrhr Poddetrtek (Uradni list RS, St. 63/18).
(2) OPPN je izdelal Razvojni center PLANIRANJE d.o.o. Celje, pod Stevilko projekta 32910716.

2.
(I)

6len

Ta odlok doloda opis prostorske urediwe, obmodje podrobnega nadrta, umestitev nadrtovane

urediwe v prostor, pogoje prikljudevanja objektov na gospodarsko javno infiastrukturo in

grajeno javno dobro, merila in pogoje za parcelacijo, re5iwe in ukrepe za celostno ohranjanje
kultume dedi5dine, reSitve in ukrepe za varovanje okolj4 naravnih virov in ohranjanje narave,
reSitve in ukrepe za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesredami in varstvo pred
poZiuom, pogoje varovanj a zdravja ljudi, etapnost izvedbe prostorske urediwe in velikost
dopustnih odstopanj od funkcionalnih, oblikovalskih in tehnidnih reSitev in usmeritve za
doloditev meril in pogojev po prenehanju veljavnosti podrobnega nadrta.

(2) Sestavine iz prej5njega odstavka so prikazane v grafidnem delu OPPN, ki obsega:

-

lnez iz Oblinskega prostorskega nadrta obdine Poddetrtek v merilu I :5000,
Situacijo obstojedega stanja z obmodjem OPPN v merilu I :1000,
Prikaz vplivov in povezav s sosednjimi obmodja v merilu 1: 2000,
Ureditveno situacijo, Geodetska kotirana situacija z nadrtom parcelacije ter Situacijo poteka
omreZij in prikljudevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo vse v merilu
I :1000,

(3) Sestavni del OPPN so obvezne priloge, ki obsegajo izvledek iz strate5ke prostorskega akta
oMine, Prikaz stanja prostor4 Strokovne podlage, Smemice in mnenja nosilcev urejanja
prostor4 ObrazloZitev in utemeljitev OPPN, Povzetek za javnost in Ostale priloge.

II.

OPIS PROSTORSKE UREDITVE

3. tlen
(obmoije OPPN)

(l)

-

Obmodje se nahaja se nahaja vzhodno ob cesti Nimno (Rogaika Slatina) Sodna vas
(Poddetrtek). Obmodje v naravi predstavlja travnato pow5ino med cesto in kmetijskimi ter
zara5denimi powSinami ob reki Sotli. Na teh powSinah je bilo jezero, ki je kmalu po zzjezitvi
ostalo brez funkcije, nadrtovana pa je ponovna ojezeritev. Kota morebitne ojezeritve bo
dolodena na osnovi ugotovitev strokovnih podlag, ki niso predmet tega odlok4 vendar se
nadrtovane ureditve na obmodju OPPN na osnovi rezultatov strokovnih podlag lahko
spremenijo.
(2) Obmodje oPPN obsega parcele st. *49l2-del, *52/2-del, +53-del, *59, *60, *61-del,*6413del, 612ll-del, 61212-del,612/1,620-de1,621,622-de\625/l,65611-del, 65612-del,65712-del,
65713-de1,65812-de1,659-de1,660/2-del,667ll-del,66713-de1,670,675-de1,677-del,86114del, 862/1-del, vse k.o. Vonarje. Povriina meri 3,6 ha.
(3) Sestavni del OPPN so tudi zemljiSda izven obmodja urejanja" ki so potrebna za neposredno
prometno prikljudevanje na omreZje javnih cest in izvedbo komunalnih prikljudkov in naprav
gospodarske javne infrastrukture (v nadaljevanju GJI), potrebnih za komunalno opremljanje
obmodja.

4. Ilen
(prostorske enote in namembnost obmoija OPPN)
Obmodje urejanja OPPN vkljuduje enoto urejanja prostora (EUP) TU 4,

kije

namenjena:

-

posebno obmodje za povr5ine za turizem BT, namenjene objektom za turistidno ponudbo in

-

powSine za odditr, rekeacijo in Sport ZS ki meri pribliZno 1,6 ha.

nastanitev, powSina obmodja meri pribliZno 1,9 ha

5. Ilen
(dopustni posegi)
(l ) Na obmodju OPPN so skladno

s

pogoji dolodil tega odloka nadrtovani naslednji posegi:

-

odstranitev ved obstojedih objektov in naprav ter GJI v povezavi z odstranjenimi objekti in
napravami,

-

prostorske urediwe na obmodju BT, ki obsegajo gradnjo novih objektov, gradnjo novih
nezahtevnih in enostavnih objektov, gradnjo in urejanje zunanjih povrSin, gradnjo, obnovo,
sanacijo in dograditev obstojedega omreZja GJI,

-

prostorske ureditve, na obmodju ZS, ki obsegajo gradnjo novih objektov in naprav za
rekeacijo, gradnjo, urejanje zunanjih powsin, gradnjo, obnovo, sanacijo in dograditev
obstojedega omreila G Jl,

-

urejanje breZin v primeru ojezeritve,

urejanje amanjih por.rSin in gradnjo novega omreZja GJI ter obnovo, sanacijo in dograditev
obstojedega omreZja GJI izven obmodja TU 04 znotraj in izven meje obmodja OPPN.

(2) Vse urediwe na obmodju OPPN so nadrtovane tako, da so vsi objekti od meje vodnega
zemlji5da" to je od kote maksimalne moine ojezeriwe Vonarskega jezer4 odmaknjeni 5 m.
Nadrtovane ureditve na obmodju OPPN se lahko spremenijo tako, da se zasnova prostorske
ureditve prilagodi kondni koti ojezeriwe jezer4 ki bo dolodena na osnovi posebnih
strokovnih podlag.

6. ilen
(dopustne dejavnosti)

(l)

Dopustne dejavnosti v tem odloku so dolodeno skladno z veljavno standardno klasifikacijo
dejavnosti (v nadalj evanj u SKD) pri demer so navedene kategorije dejavnosti z oznakami. V
primerih, ko so v okviru kategorije dopustne samo posamezne podkategorije, so te navedene,
ostale podkategorije pa niso dopustne. V primeru, ko so v okviru posamezne podkategorije
dopustne samo posameme dejavnosti, so te posebej navedene, ostale dejavnosti pa niso
dopustne.

(2) Na obmodju OPPN so skladno s pogoji dolodil tega odloka dopustne naslednje dejavnosti:
gostinske nastaniwene dejavnosti
onrako SKD 55, ki vkljudujejo oddajanje
nastaniwenih zrnogljivosti potnikom, turistom in drugim gostom, za kraj5i das (samo
nastanitev, ali z vkljudeno prehrano) ter uporabo napr.N za rekeacijo, prostore za tazlrc
prireditve ali druge storitve,
dejavnost streZbe jedi in pijad z oznako SKD I 56,
dajanje Sportne opreme v najem in zakup z oznako SKD N 77.2, ki vkljuduje dajanje v
najem koles, opreme za plaZo (sendnikov, leZalnikov ipd) in druge Sportne opreme,
dejavnost muzejev z oznako SKD R 91.02 in botanidnih in Zivalskih vrtov, varstvo naravnih
vrednot z omako SKD R 91.040, ki vkljuduje obratovanje muzejev vseh wst, dejavnost
narodnih parkov, naravnih rezervatov, tudi rezervatov za divjad ipd. in varswo in urejanje
ka5kih jam in drugih naravnih vrednot,
obratovanje Sportnih objektov z ozrako SKD R 93.1 10, ki vkljuduje dejavnosti odkritih in
pokritih Sportnih objektov za najrazlidnej5e Sporte, s sedeZi zz gledalce ali brez (nogometnih
in drugih igriSd, plavalnih bazenov, aren in stadionov za zimske Sporte) in organiziranje
Sportnih dogodkov v lastnih Sportnih objektih,
dejavnost Sportnih klubov z oznako SKD R 93.120,
obratovanje fitnes objektov z omako SKD R 93.130,
druge Sportne dejavnosti z omako SKD R 93.190, ki vkljuduje organiziranje in promocija
Sportnih dogodkov, s Sportnimi objekti ali brez njih, dejavnosti samostojnih Sportnikov,
sodnikov, dasomerilcev idr., dejavnost Sportnih lig, zvez ipd., dejavnosti povezane s
promocijo Sportnih dogodkov, dejavnost gorskih vodnikov, dejavnosti, Wvezane z
rekeacijskim lovom in ribolovom, dejavnosti lovskih in ribi5kih dru3tev ali klubov, ki ne
upravljajo z lovskimi oz. ribi5kimi okoli5i in dejavnost vamostnikov, redarjev na smudi5dih,
druge nerazwr5dene dejavnosti za prosti das z omako SKD R 93.299, ki vkljudujejo druge
dejavnosti povezane z zabavo in rekreacijo (razen razvedrilnih in tematskih parkov), ki niso
razvrSdene drugje, to je organiziranje predstav in prireditev razvedrilne narave, dejavnosti
rekreacijskih parkov, kopaliSd, plaZ, termalnih rivier, vkljudno z izposojanjem opreme, kot
so kopalne kabine in omarice, leZalniki itd., obratovanje plesi5d in obratovanje prostorov za
piknike,

-

-

-

-

-

-

z

I

popravila drugih osebnih ali gospodinjskih izdelkov z omako SKD R 95.290, ki vkljudujejo
popravilo koles, popravilo Sportne opreme (razen Sportnega strelnega oroZja), popravilo
drugih izdelkov za osebno rabo ter montaZo in bruSenje smudi.

III.

POGOJI GLEDE NAMEMBNOSTI POSEGOV V PROSTO& NJIHOVE LEGE,
VELIKOSTI IN OBLIKOVANJA

7.
(vplivi in

Clen

poveizave prostorske ureditve s sosednjimi

obmoiji)

(1) Obmodje OPPN se nahaja vzhodno od Poddetrtka na povr5ini med lokalno cesto in bododim
jezerom.

(2) Obmoije OPPN je dostopno je po lokalni cesti LC 356120 Rajnkovec - Nimno, ki se ki
povezuje Rogaiko Slatino in Poddetrtek ter po kolesarski poti, ki poteka ob lokalni cesti. Zaradi
svoje lege in dobrih cestnih povezav je obmodje ob bododem (ponovnem) Vonarskem jezeru
turistidno in rekeacijsko pomembno obmodje.
(3) V dasu gradnje zajema vplivno obmodje OPPN zemlji5da znotraj meje obmodja OPPN ter
zemiji5da zunaj meje obmodja potrebna za gradnjo GJI. Po izgradnji prostorskih ureditev
vplivno obmodje obsega zemlji5da obmodja OPPN.
(4) Prostorske urediwe OPPN nimajo negativnih vplivov na sosednja obmodja

8. Ilen
(prostorske ureditve, ki se nadrtujejo z OPPN )

(l)

OPPN se nanaSa na doloditev urbanistidnih, arhitektonskih, kajinskih ter ostalih meril in
pogojev za ureditev obmodja OPPN, namenjenemu zz razvq turizma in namenjenemu oddihu,
rekreaciji in Sportu na prostem ter meril za za$Eito in varovanje okolja

(2) Z OPPN je predvidena odstranitev ved obstojedih objektov in naprav:
ru5itev in odstranitev ostankov objektov parc. 5t. *59, 60 in 6l k.o. Vonarje

-

objekti gospodarske javne infrastrukture (GJI)

v

povezavi

,

z odstranjenimi objekti in

napravami.

(3) Prostorske urediwe, ki se nadrtujejo na obmodju OPPN na obmodju VJ 0l/03 so:

-

izgradnja gostinsko turistidnega objekl4
izgradnja gospodarskega objekt4
izgradnja nastanitvenega naselja - Stirje objekti,
izgradnja in krajinska ureditve odprtega prostorq

obnov4 sanacija in dograditev obstojedega omreija dovomih cest' kolesarskih in

peS

povezav,
predvideno parkiri5de za vozila (osebna vozil4 turistidni avtobusi), avtodome s potrebno
infrastrukturo,

obnova, sanacija in dograditev objektov in naprav GJI (elektro omreZje, telekomunikacijsko
omreZje, vodovodno omreZje, omreZje in objekti za zbiranje in diSdenje odpadnih vod,
omreZje in objekti za lodeno zbiranje in odvoz odpadkov).
(4) Prostorske urediwe in utrditve breiin predvidene ojezeritve ter z nj imi povezane ureditve se
dokondno izvedejo ko bo dolodena sprejemljiva vi5ina gladine stalne ojezeriwe Vonarskega
jezera z vidika urejanja voda in ohranjanja narave.

f.

ilen

(nezahtevni in enostavni objektih)
Na obmodju OPPN je dopustna gradnja nekaterih novih nezahtevnih in enostavnih objektov
za dopolnitev dejavnosti, varstvo okolja in za varovanje okolja ter za varovanje pred naravnimi
in drugimi nesredami.

(l)

(2) Vrsta nezahtevnih in enostavnih objektov, dopustna velikost, nadin gradnje in rabe ter drugi
pogoji, ki morajo biti izpolnjeni, da se objekt lahko Steje za pomoir:i objekt, je dolodena z
veljavnimi predpisi o wstah objektov glede na zahtevnost. Poleg tega morajo biti za postavitev
nezahtevnih in enostavnih objektov upo5tevani 5e pogoji iz veljavnega obdinskega prostorskega
nadrta (OPN).

(3) Oblikovanje nezahtevnih in enostavnih objektov mora biti usklajeno z ostalimi objekti ter
skladno z dolodili I 1 . ln 12. dlena tega odloka. Z umestiwijo in oblikovanjem mora soglaSati
pristojna obdinska sluiba.
10. Clen

(pogoji in usmeritve glede lege objektov)
(1) Urbanistidna zasnova umestiwe objektov in naprav uposteva lego parcele in relief4 oblike
in lege sosednjih parcel in relief4 lege obstojedih objektov in naprav ter dovozne ceste in ostalo
GJI.
(2) Umestitev objektov in naprav je dolodena s:

-

horizontalnimi in vertikalnimi gabariti objektov,
todkami zakolidbe, s katerimi so novi objekti in naprave pozicionirani v prostonr.
I

l. ilen

(pogoji in usmeritve glede velikosti objektov)
(1) Velikost objektov in naprav je dolodena z:

-

tlorisno dimenzijo in bruto tlorisno povrsino (v nadaljevanju BTP) brez balkonov ali loZ,
etainosto objektov, pri demer je pomeni omaka K klet, oznaka P pritlidje' omaka 1'2"'
etaZe, oznaka Po podstresje in omaka IP izkoriSdeno podstreSje (mansardo),
najvedjo vi5ino objekta od kote kleti do slemena ter

-

viSinskimi kotarni izraZenimi v metrih nadmorske vi5ine (v nadaljevanju m Nmv), pri demer

je kota kleti ali pritlidja (talne plo5de) okvirn4 prilagojena je dovozni cesti in dostopu in
koti obstojedega terena in kotam obstojedih objektov.

(2) Gostinsko turistidni objekt (oznaka v grafidnih prilogah l):

-

tlorisna dimenzija je 23,00 x 15,00 m, BTP maSa 345,00 m2,
etaZnost je K + P + IP, najvedja vi5ina na d terenom ana5a 9 m,
kota kleti predvidenega objekta je pribliZno 207,50 m Nmv, kota pritlidja predvidenega
objekta je 210,50 m Nmv, kota slemena je 219,50 m Nmv.

(3) Informacijski center (omaka v grafrdnih prilogah 2):

-

tlorisna dimenzija je 10,00 x 15,00 m, BTP zna5a 150,00 m2,
etaZnost je K + P + IP, najvedja viSina na d terenom zna5a 9 m,
kota kleti predvidenega objekta je priblizno 207,50 m Nmv, kota pritlidja predvidenega
objekta je 210,50 m Nmv, kota slemena je 219,50 m Nmv.

(4) Gospodarski objekt (omaka v grafidnih prilogah 3):

-

tlorisna dimenzija objekta je 16,00 x 7,00 m, BTP kleti je matu I12,00 m2,
eta.Znost je P + IP, najvedja viSina znaSa 7,50 m,
kota pritlidja predvidenega objekta je 210,00 m Nmv,kota slemena je 217,50 m Nmv.

(5) Predvideni nastanitveni objekti (oznaka v grafidnih prilogah 4.1 do 4.4)

-

tlorisna dimenzija objektov je 20,00 x 8,00 m, BTP zna5a 160,00 m2
etaftrost ie K (opcija) + P + I + Po (ali IP), najvedja visina nad terenom znaSa 9,00 m
kota pritlidij predvidenih objektov se prilagodijo terenu in je pribliino 212,50 m Nmv,
kota slemena pa pribliZno 221,50 m Nmv.

(6) Nezahtevni in enostavni objekti so pritlidni, moZna je izraba podstreSja vendar kolendni zid
ne sme presegati 15% vi5ine pritlidja. Zaradi prilagajanja reliefu je dopustna delno ali v celoti
vkopana klet.
12.

Ilen

@ogoji in usmeritve zr zrsnovo in oblikovanje objektov)
Zasnova objektov je prilagojena njihovemu niunenu, Vsi objekti so grajeni klasidno, z
uporabo kombinacije armiranega betona in opeke (kletni in pritlidni deli objektov) ter lesa, ki
prevladuje (pritlidni deli objektov, etaZe). Strehe objektov so ravne ali enokapnice z naklonom
10 do 20". Kritine so temne mat barve, priporodljivaje izvedba zelenih (zasajenih) streh. Fasade
so kombinacija kamna" beton4 klasidnega ometa in lesa. Barva fasade so v nesvetledih (mat
obvezno!) odtenkih sive in rjave barve oziroma v naravni barvi kamna in lesa.

(l)

-

(2) Gostinsko turistidni objekt je zasnovan kot ved etaini bivalni objekt. Pritlidni del je
namenjen gostinskim in druZabnim prostorom neposrednim izhodom na teraso, etaae pa
bivalnim (spalnim) prostorom neposrednim izhodom na balkon ali loZo in prostorom za
prireditve. V kleti so pomoZni prostori. Objekt ima skupno do 30 leZi5d (skupna leZi5da in 6 do
sob).

(3) Informacijski center je zasnovan kot enoetaZni objekt s kletjo.
center v kleti pa pomoZni prostori.

V pritlidju je informacijski

(4) Gospodarski objektje zasnovana kot enoeta.Zni gospodarski objekt. V objektu so prostori za
skfadi5denje in servisiranje rekvizitov za Sport in rekreacijo in opreme za vzdrLevanja TRC.
Prostori v imajo neposredne dostop na prometne povr5ine.

(5) Nastaniweni objekti so zasnovan kot ved etaZni bivalni objekti. V pritlidju in etaiah so
bivalni prostori - sobe. Kapaciteta objektov v primeru dvoposteljnih sob je pribliZno 32 do
najved 48 postelj v osmih sobah v etaii. V primeru zasnove bivalnih prostorov tipa >mladinski
hotel<< (youth hostel) je kapaciteta ustremo vedja. V kleti objektov so pomoZni prostori, moZna
je ureditev prostorov za druirnje, za fitnes in wellnes. Kletni prostori objektov so lahko pod
nivojem terena med seboj povezani.
(6) Za oblikovanje nezahtevnih in enostavnih objektov veljajo dolodila kot je to dolodeno za
objekte in zunanje pow5ine v ostalih dlenih tega odlok4 ki se nana5ajo na oblikovanje.
13.

Ilen

(pogoji in usmeritve za zasnoyo in oblikovanje vodnih ureditev)
(1) Urediweno obmodje TRC Vonarsko jezero se nahaja na robu obmodja morebitne stalne
ojezeritve zadrZevalnika Vonarsko jezero. Zasnova prostorske ureditve upo5teva maksimalna
kota ojezeritve Vonarskega jezen 209,35 mNv, kar predstavlja mejo vodnega zemlji5da po
Zakonu o vodah.

(2) Kota ojezeritve bo dolodena na osnovi ugotovitev presoje vplivov na okolje, zato se
nadrtovane ureditve na obmodju OPPN lahko spremenijo tako, da se zasnova prostorske
ureditve prilagodi sprejemljivi koti ojezeriwe jezera. Na poplavnem obmodju so prepovedane
vse dejavnosti in vsi posegi v prostor, ki imajo lahko ob poplavi ikodljiv vpliv na vode, vodna
ali priobalna zemlji5da ali povedujejo poplavno ogroZenost obmodja, razen posegov, ki so
namenjeni varstvu pred Skodljivim delovanjem voda.
(3) Zaradi varovanja vodnega reZima in stanja voda gradnja stavb na obmodju zadrZevalnika na
vodnem in priobalnem zemlji5du ni dopustna. Vsi objekti bodo od meje vodnega zemljiSda
odmaknjeni najmanj 5 m. Dopustne so ureditve objekrov javne infrastrukture in objekti
grajenega javnega dobrq v skladu s predpisi lokalne skupnosti vendar tako, da na vodnem ali
priobalnem zemlji5du ni objektov ali drugih ovir, ki bi prepredevale prost prehod ob vodnem
dobru.

(4) Posegi na vodno in priobalno zemljiSde morajo biti nadrtovani tako, da ne bo ogroiena
stabilnost vodnega in priobalnega zemlji5da ter da bo zagotovljena vamost pred Skodljivim
delovanjem voda, da ne bo onemogoden obstoj in razrnnoZevanje vodnih in obvodnih
organizrnov. Morebitna zavarovanja powsine pred erozijo, se v dim vedji mo2ni meri izvedejo
z naravnimi materiali kot so kamen, les in vegetativna zavarovanja'. V dim vedji meri je treba
ohraniti obstojedo obvodno vegetacijo.

(5) Pred nadaljnjim nadrtovanjem prostorske ureditve in gradnjo mora investitor pridobiti in
graditi skladno z geomehanskim porodilom ter uposlevati morebitne prepovedi in omejiWe
poseganja v prostor.

14.

Ilen

(splolni pogoji in usmeritve za ureditev zunanjih povriin in ozelenjevanje)

(l)

Osnovna usmeritev urejanja zunanjih povr5in in ozelenjevanja je ohranjanje obstojedih
zelenih pow5in ter njihova sanacija. Vsi posegi se smiselno prilagajajo pozicijam obstojedih
krajinskim (reliefhim) znadilnostim. Nove ureditve so zasnovane sonaravno s dim vedjo
uporabo naravnih materialov (kamen, les). Pri ozelenjevanju se uporabljajo avtohtone rastlinske
vrste, predvsem velja to za posege v bododi obvodni prostor, ob objektihje na manjSih okrasnih
zelenicah dopustna tudi uporaba drugih, za 5ir5i prostor obidajnih, neartohtonih rastlin (okrasne
grmovnice, trajnice in enoletnice).
(2) Gostinski vrtovi in prostori za prefivljanje prostega dasa na prostem ob objektih so ufiene
pow.iine - pe5dene, tlakovani s kamnom, betonskimi tlakovci ali lesom, sicer pa zatravlj eni.
PowSina tlakovanega dela praviloma ne presega 307o BTP povr5ine poslovne ali bivalne enote.
ki ji je namenjena.

(3) Peipoti in dovome ceste so makadamske (pe5dene) ali utrjene (asfaltirane ali tlakovane s
kamnom ali betonskimi tlakovci). Pow5ine prostorov za namenjene igri manjSih otrok, so delno
utrjene (pe5dene) sicer pa zatravljene.
15.

ilen

(pogoji in usmeritve za ureditev zunanjih povr5in in ozelenjevanje)
(1) Ob gostinsko turistidnem objeklu in ob informacijskem centru so zunanje povrSine urejene
kot gostinski vrtovi, powsine za bivanje (sedenje, poleZavanje) na prostem ter za igro manjSih
otrok. Med objelti, posameznimi programskimi enotami in drugimi obmodji znotraj OPPN se
zgradijo pe5poti. Ostale powSine so ozelenjene.

(2) Na obmodju naselja predvidenih nastaniwenih objektov 4.1 do 4.4 dolodijo so urejene
zunanje powSine za bivanje (sedenje, poleZavanje) na prostem ter za igro manj5ih otrok. Ostale

povr5ine so ozelenjene - zatravljene.

(3) Vsa parkovna oprema je izbrana skladno s tipologijo kraja ali posebej za obravnavano
obmodje, vendar v enotnem slogu za vse elemente opreme. Pri tem se oprema prilagaja prostoru
tako, da deluje nevtralno in nevpadljivo. Pri izbiri materialov se upoSteva znadaj okolja
(uporaba lesa...).
(4) Dovozna cesta je asfaltirana. Parkiri5de so makadamska ali utrjena s tlakovci. Pe5poti so
makadamske, tlakovane s tlakovci ali protipra5no "a(ditene.
16. Clen

(pogoji in usmerifve za urejanje cest in poti)
Na ureditvenem obmodju se uredi uvoz iz lokalne ceste LC 356 121 Rajnkovec - Nimno.
Preko kroZnega prometa je zagotovljen dovoz in dostop na parkirisde za osebna vozila in
a6obuse. Dovoma cestaje asfaltirana in Siroka 6,00 m. Sodasno z izgradnjo dovozne ceste se
preko lokalne ceste z$adi najmanj en podhod za dvoZivke, kijim bo omogodal neoviran prehod
na njihovih ustaljenih seliwenih poteh.
(2) ParkiriSde ima 40 parkimih mest za osebna vonlain2 parkimi mesti za avtobuse. Parkima
mesta za osebna vozila so velika najmanj 5,00 x 2,50 m. Del parkimih mest je usfemo vedjih

(l)

(10,00 x 5,00 m) in namenjenih parkiranju artodomov. Najmanj dve parkimi mesti se namenita
parkiranju invalidov. Parkiri5de so makadamska ali utrjena s tlakovci.
(3) Pe5poti so pe5dene ali utrjene z betonskim tlakovci s souporabo kamna in lesa.

(4) Kolesarska povezava ob lokalni ceste LC 356 120 Rajnkovec
da po poteka med nadrtovanimi objekti in parkiriSdem.
17.

-

Nimno se preuredi tako,

ilen

(pogoji za urejanje in oblikovanje urbane opreme)

(l)

Urbano (parkovno) opremo sestavljajo:

-

elementi za posedanje (klopi, mize),
otro5ka igrala,
elementi za opremo gostinskih vrtov,
elementi za hojo in varovanje poti (tlaki, ograje, stopni5da,...)
elementi za varovanje okolja (ko5i za odpadke, ograje)
svetilke, drogovi za zastave, usmerjevalne in obvestilne table.

(2) Vsi elementi urbane opreme so prilagojeni znadaju obmodja. V dim vedji meri se uporablja
lesene elemente, kamen in ostale sonaravne materiale.

(3) Vsa oprema je oblikovno enotrla za celotno obmodje se izdela celostna podoba opreme,
obvestilnih in usmerjevalnih tabel.

POGOJI PRIKLJU.EVANJA OBJEKTOV NA GOSPODARSKO JAVNO
INtr'RASTRUKTURO IN GRAJENO JAVNO DOBRO

IV.

18. Clen

(cestno omreije in parkirne povr5ine)

(1) Prometno omreZje worijo obstojeda lokalne ceste LC 356 120 Rajnkovec
obstojede kolesarska pot, ki poteka vzporedno z lokalno cesto.

-

Nimno in

(2) Na obravnavanem obmodju se uredijo naslednje prometne povr5ine:
obnova, sanacija in dograditev (rekonstrukcija) dela ceste LC 356 120 Rajnkovec - Nimno,
ki je motraj obravnavanega obmodja in ureditev uvoza in izt oza iz lokalne cesta na
parkiri5de in obratno. Rekonstruirane lokalne ceste na obmodju OPPN je asfaltiran4 Sirina

-

je 5,00 m z obojestransko urejeno utrjeno bankino Sirine 0,75 m;
preuredite obstojede kolesarske poti na obmodju OPPN tako, da nova kolesarska povezava
poteka med nadrtovanim parkirisdem in nadrtovanimi objekti. Kolesarska povezava preko
obravnavanega obmodja je asfaltira Sirine je najmanj 2,40m.
izgradnja predvidenih dovoznih in napajalnih cest (poti), ki so makadamske ali proti prasno

ceste

-

zaSditene, Sirine naj bodo najmanj 2,70 m.

(3) Parkiranje se gredi v na osrednjem parkiri5du ob lokalni cesti. Ob osrednji cesti, ki poteka
v poltrogu je 45 obojestranskih parkimih mest za osebna vozilain2 vzporedni parkimi mesti

za afiobuse. Parkima mesta za osebna vozila so velika 5,00

x 2,50 m. Dovoma cesta je Siroka

6,00 m.
19.

ilen

(splo5ni pogoji za potek in gradnjo komunalnega, energetskega in elektronsko
komunikacijskega omreZja)

(1) Zaradi gradnje nadrtovanih posegov se zgradijo, prestavijo, zamenjajo in

za3ditijo
komunalne, energetske in elektronsko komunikacijske naprave in objekti - gospodarska javna
infrastruktura (GJI). Nadrtovanje in gradnja gospodarske javne in-frastrukture mora potekati v
skladu s projektnimi pogoji posameznih upravljavcev teh objektov in naprav, de to ni v
nasprotju s tem odlokom.

(2) Pri nadrtovanju in izgradnji gospoda$ke javne infrastrukture je treba upo3tevati Siritev
obmodja poselitve, skladno z obdinskim prostorskim nadrtom in ostalo prostorsko
dokumentacijo.
(3) Vse vode gospodarske javne infiastrukture se uredi pojavnih (prometnih in intervencijskih)
powSinah oziroma po povrSinah vjavni rabi tako, da se omogodi vzlricvanje infrastruktumih
objektov in naprav. V primeru, ko potek po jarmih powiinah ni moZen, lahko vodi potekajo po
drugih powsinah, vendar po najkaj5i moZni poti. Vse obstojede in predvidene elektro in
elektronsko komunikacijske vode se praviloma kablira.

(4) Trase vodov gospodarske javne infrastrukture se medsebojno uskladijo, upoStevajo se
zadostni medsebojni odmiki in odmiki do ostalih grajenih in naravnih struktur. Gradnja
objektov in naprav gospodarske javne infrastrukture se izvaja usklajeno. Obstojedo
gospodarsko javno infrastrukturo se med gradnjo za5diti, po gradnji pa izvede ustremo sanacijo.

(5) Za dopustna odstopanja po tem odloku se lahko Stejejo tudi druge re3itve v ntezi z gradnjo
in urejanjem gospodarske javne inliastrukture, ki niso dolodena s tem odlokom. K vsaki
drugadni re5itvi gospodarskejavne infrastrukture mora investitor komunalnega voda predhodno
pridobiti soglasje investitorja oziroma upravljavca ceste in voda.
20. Elen

(vodovodno omreije)
zagotovitev nemotene oskrbe obmodja s pitno vodo in Trgotavljanje pofume vamosti je
predvidena izgradnja povezovalnega cevovoda Iz Sodne vasi. Ta se prikljudi na obstojedi
cevovod DUC DN150 mm z obratovalnim tlakom 9,5 bara.

(l) Za

(2) Znottaj ureditvenega obmodja OPPN se zgradi vodovodno in hidrantno omreije do
predvidenih objektov, ki se na povezovalni vodovod prikljuduje preko reducimih ventilov za
miievanje tlaka. Pred prikljuditvijo objektov se vgradijo tipski vodomemi jaSki z vodomerom
za vsako odjemno mesto (objekt).

21. ilen

22. (pogoji prikljuievanja objektov na kanalizacijsko omreije)

(1) Odvajanje komunalnih odpadnih in padavinskih voda mora biti urejeno v skladu s predpisi,
ki urejajo odvajanje in di5denje komunaLne odpadne vode in emisije snovi in toplote pri
odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo.

(2) Za zbiranje in odvajanje komunalnih odpadnih (fekalnih) vod se zgradi mala distilna
naprave ustreme kapacitete (100 do 200 PPE), kasneje pa se zgradi kanalizacijski sistem s
prikljudiwijo na predvideni tladni cevovod dojavne kanalizacije v Sodni vasi.
(3) Za zagotavljanje varstva pred ikodljivim delovanjem padavinskih voda se na celotnem
obmodju OPPN nadrtujejo in izvajajo ukrepi za ananj5evanje odtoka padavinskih voda z
utrjenih pow.iin in ukepe za omejevanje izlitja komunalnih in padavinskih voda.
(4) Padavinske vode z utrjenih povr5in se odvajajo disperzno na teren. Padavinska voda s strehe
objekta se zadr1i in ponovno uporabi kot sanitamo vodo za splakovanje sanitarij, za zalfuanje
in podobno. Odvedne padavinske vode s strehe objekta se odvaja preko meteorne kanalizacije
v pou5inske odvodnike.
23. Clen

(elektriEno omreije)

(l)

Za oskrbo novih in rekonstruiranih obstdedih objektov z elektridno energijo se zgradi,
dogradi ali rekonstruira distribucijsko elektroenergetsko omreZje, za potrebe javne razsvetljave
pa omreZje javne razsvetljave (JR). V primeru poseganja v obstojede koridorje distribucijske
elektroenergetske infrastrukture se ti ustremo zasditijo ali nadomestijo.

(2) Za potrebe nadrtovanega objekta se preuredi obstojeda transformatorska postaja (TP)
Vonarje iz 50 kVA na 160 kVA, od koder se uredi napajanje obmodja z novim
nizkonapetostnim (NN) prikljudkom.

(3) Transformatorska postaja je stalno dostopna iz javne ceste, prikljudno merilna omarica in
priZigalisde JR se namesti na stalo dostopna mesta iz javnih prometnih povrSin (cest in poti).
PriZigali5de JR se izvede izven TP.
(4) Kot dodatni virje dovoljeno nameSdanje sondnih celic na vidno neizpostavljenih delih streh
in fasad objektov in nekaterih elementih urbane opreme (svetilkah, obvestilnih in usmerjevalnih
tablah). Njihova rurmestitev mora biti arhitektumo in oblikovano usklajena z objeklom, na
katerem so sondne celice name5dene.
24. Elen

(ogrevanje)
Ogrevanje se uredi individualno za posamemi objekt ali skupno, za ved objektov skupaj. Kot
glavni energetski vir za ogrevanje se uporabi elektrika (toplotne drpalke) kot dodatni pa
kurilno olje in les.

25. tlen

(pogoji zbiranja in odvoza in deponiranje odpadkov)
(1) Komunalni in drugi odpadki se zbirajo v vsakem objektu posebej, odlagajo pa se na zato
dolodenih tehnidno ustreanih mestih v ustreznih zabojnikih za lodeno zbiranje odpadkov in
odvaZajo, predelujejo in odlagajo na nadin, skladen z zakonskimi dolodili s podrodja ravnanja
z odpadki. Mesta za lodeno zbiranje odpadkov se ustrezno zavaruje tako da sejih ogradi ter
da se uporablja Zivalim nedostopne zabojnikov. Smetnjaki morajo biti zradno tesni, tako da se
vonj iz njih ne more Siriti.

(2) Gradbeni odpadki in inertni odpadki, ki nastanejo zaradi ruSenja obstojedih objektov in
infiastrukture, se odstranijo izven ureditvenega obmodja OPPN. Ravnanje z njimi se izvede v
skladu z nadrtom odstranjevalnih del ter s predpisi, ki urejajo ravnanje z odpadki. Nevarni
odpadki, mednje spadajo tudi zemljin4 onesnaZena zaradi razlitja nevamih snovi, in odpadna
embalaZa nevamih snovi, se predajo poobla5deni organizacij i za zbkufe nevamih odpadkov,
kar se ustremo evidentira.

V.

MERILA IN POGOJI ZA PARCELACIJO
26. ilen

(parcelacija)
(1) Zmadi predvidenih posegov

se

dolodijo nove parcelne meje. Parcelacija se izvede v skladu

z grafidnim nadrtom 6 - geodetska kotirana situacija z nadrtom parcelacije ter skladno

s

projektno dokumentacijo s katastrskim elaboratom, ki mora vsebovati predlog nove parcelacije.

(2) Na obmodju obstojedih poditni5kih hiS se dolodijo nove parcelne meje med objekti, pri
demer se upo5teva Le zazlrrrrlovane meje v prostoru, dejanska rab4 obstojedi in nadrtovani
dovozi, dostopi ter GJI.
(2) Parcele, dolodene s tem OPPN, se po izvedenih posegih lahko delijo in zdruzujejo, v skladu
z izvedenim stanjem na podlagi lastni5wa ali upravljanja ter se po namembnosti sosednjih
obmodij pripojrjo k sosednjim parcelam.

VI.

RESITVE IN UKR-EPI ZA CELOSTNO OHRANJANJE KULTURNE DEDISdINE

21.llen
(celostno ohranjanje kulturne dedi5line)
(1) Na obmodju OPPN ni zavarovanih obmodij ali objektov kulturne dedi3dine.
(2) Na obmodju obravnave se predvideni posegi so nadrtujejo in izvajajo tako, da se ustvarjajo
in ohranjajo kvalitetna rame4a in strukture v kajini, ter da se varuje znadilno naselbinsko,
kajinsko in arhitektumo tipologijo in morfologijo.

VII.

RESITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA, NARAVNIH VIROV IN
OHRANJANJE NARAVE
28. 6len

(pogoji ohranjanja narave)

(l)

Na obmodju OPPN ni naravnih r.rednot, zavarovanih obmodij ali obmodij pomembnih za
biotsko raznovrstnost. So pa te prisotne v neposredni bliiini:
naravna wednota NV Sotla | (lD 4429),
ekolo5ko pomembno obmodje EPO Sotla (ID 16500),
obmodje Natura 2000 Sotla s pritoki (ID SI 3000303).

-

(2) Povr5ine namenjenemu za razvoj turizrna in oddihq rekeaciji in Sportu na prostem se
urejajo na nadin, ki bo zagoravljal ohranjanje lastrosti varovanih obmodij, habitatnih tipov.
(3) Za varovanje narave se na ureditvenem obmodju OPPN med gradnjo izvajajo naslednji
naslednj i omilitveni ukrepi :

-

5e

tipi se posega v najmanjsi moini meri,
posek drevesne vegetacije in odstranitev grmo\ne vegetacije se izvede v obdobju izven
gnezditvene sezone ptic.
powsine s travni5kimi habitatnimi se ohranja v dosedanji ekstenzivni rabi brez gnojenja ter
rabe pesticidov,
prepredi se hojo izven poti,
z nadzorom in razlidnimi omejiwenirni ukrepi se prepreduje vohtja z motornimi vozili v
naravnem okolju,
postavijo se obvestilne table z namenom ozave5danja obiskovalcev o odnosu do narave,
urediwe se nadrtuje in izvede na nadin, da nobena vodna powSina ne bo delovala kot past
za vodne organizme, niti v su5nih obdobjih ali pri hitrem spreminjanju vi5ine vodne gladine
zaradi lovljenja poplavnega val4
na in ob vodni povr5ini se oblikujejo in vzdrfujejo mime cone, kjer razen upravljanja in
vzdrZevanja ni nadrtovanih ter se ne izvajajo rekreativne, turistidne in druge dejavnosti.

na powsine s travniSkimi habitatnimi

(4) V dasu izdelave projektov za gradnjo se obvezno izdela tudi krajinski nadrt.
29. ilen

(varovanje kmetijskih zemlji5i)
(1) Nadrtovane urediWe ne posegajo na prostor z intenzivno kmetijsko pridelavo. Obstojede in
nove travni3ke pow5ine, nastale ob kditvi gozda se ohranja v dosedanji ekstenzivni kmetijski
rabi brez gnojenja in uporabe fitofarmacevtskih sredstev.

(2) Med gradnjo se izvedba del in organizacija gradbisda uredi na dim manjsih povrSinah
kmetijskih zemljist ter tako, da ne bodo poskodovana sosednja kmetijska zemljisda.
Prepovedano je zasipavanje kmetijskih zemljisd in odlaganje materiala izven za ta namen
dolodenih obmodij. Kmetijska zemljiSda je po posegu treba wniti v prvotno stanje'
(3) Z rodovitno zemljo se ravna v skladu z zakoni in dobro prakso. Rodovitni del prsti, ki se
zaradi nadrtovanih ureditev odstrani, se deponira lodeno, z namenom ponovne uporabe v okviru
kaj insko-arhitekturnih ureditev.

(4) Med obratovanjem se smotrno ravna z zemlji5di ter v skladu z namembnostjo posegov
omogodi smotrno izrabo travnikov.
30. ilen

(varstvo pred naravnimi in drugimi nesredami)
(1) Vse ureditve v drZavnem prostorskem nadrtu se nadrtujejo v odprti kajini, kjer se zzgotavlja
umik zaradi drugih nevarnosti (poplav4 potres, poZar) na sosednja zemlji5da.

(2) Pri projektiranju posegov se ustrezne reSitve novih objektov in preoblikovanje

terena

(ureditev breZin z zasadiwijo) izvedejo na podlagi predhodne geomehanske presoje. Re5iwe
morajo zagotavljati ustremo stopnjo stabilnosti in protierozijske za5dite v fazi gradnje in v fazi
uporabe.

(3) Obmodje OPPN se nahaja na potresnem obmodju s projektnim pospe5kom 0,150 [g] s
povratno dobo 475 let, zato je treba vse objekte, naprave in druge posege v prostor nadrtovati
skladno s predpisi s podrodja protipotresne gradnje.
(4) Obmodje se nahaja na robu vodnega zemljiSda in priobalnega pasu bododega (ponovna
ojezeritev) Vonarskega j ezera. Vsi nadrtovani posegi OPPN upo5tevajo koto stalne ojezeritve
204,00 m Nmv in kota najviSjih moinih voda (stoletne vode - Q 100) na koti pribliZno
209,35 m Nmv.

31. Ilen
(varstvo pred poiarom)
(1) PoZama vamost se zagotovi z urejenimi obstojedimi in nadrtovanimi dovozi za interventna
vonl4 z zgotavljanjem zadostnih virov vode. za gasenje ter z ostalimi preventivnimi ukrepi
za zagotavljanje poZame vamosti.

(2) Zaradi pozame ogrozenosti objektov in naravnega okolja se med gradnjo in obratovanjem
upoiteva predpise, ki urejajo varstvo pred pozarom in varstvo pred pofurom v naravnem okolju
ter druge predpise, ki urejajo prostorske, gradbene in tehnidne ukrepe varstva pred poZarom.
(3) Na ureditvenem obmodju OPPN je omogoden dovoz intervencijskih vozil in umik ljudi na
sosednja zemljisda. Med objekti se zagotovijo ustremi odmiki in potrebne protipoZame zaSdite.
Viri za zadostno oskrbo vode za gaSenje se zagotovijo iz vodovoda preko hidrantnega omreZja,
dodatni viri vode za gaSenje pa se zagotovijo iz nadrtovane akumulacije.
(4) Za objekte je treba v projektni dokumentaciji opredeliti dopustna poZ:ama tveganja" ki so
povezana s povedano moZnostjo nastanka poizra zzradi uporabe poZ:amo nevamih snovi in
iehnoloskih postopkov v objektih na predvidenem podrodju, ki bodo namenjeni poslovni in
storitveni dejavnost ter moZnosti Sirjenja poZara na morebitna sosednja poseliwena obmodja ter
poZarna tveganja zaradi po2ame ogroienosti naravnega okolja.

(5) Ob pes poteh v naravnem okolju se postavijo opozorilne table z navodili varstva pred
poZ:arom.

32. ilen

(zaSiita pred razlitjem nevarnih snovi)

(l)

Pri gradnj i se uporabljajo prevozra sredstva in gradbeni stroji, ki so tehnidno brezhibni in
takine vrste materialov, za katere obstajajo dokazila o neSkodljivosti za okolje. Na prometnih
in gradbenih pow5inah ter odlagali5dih gradbenega materiala se prepredi odtekanje vode v
vodotoke, v podzemno vodo in na gozdna ter kmetijska zemlji5da.

(2) Pri nezgodah med gradnjo in med obratovanjem ali ob razlitju vedjih kolidin goriv4 olja
ali drugih Skodljivih tekodin in materialov, se ustrezno ukrepa in prepredi izlitje nevamih snovi
v vodotoke, podzemno vodo, na gozdna in kmetijska zemljiSda ter se takoj obvesti najbliZji
center za obveSdanje. Ravna se skladno s predpisi, ki urejajo podrodje ravnanja z odpadki,
zavar$e se lokacij4 uporabi se nevtralizacijsko sredstvo, onesna2ena zemlj ina se takoj odstrani
in odda pooblaSdeni organizaciji za ravnanje z odpadki. Nastala Skoda se sanira.

(3) Med gradnjo in obratovanjem se izvajajo vsi ukrepi za prepreditev izcejanja betonskih
odplak, izcejanja goriv4 olj, za5ditnih premazov in drugih Skodljivih snovi v vodo. Vsi gradbeni
odpadki in ostanki gradbenega materiala ter kakr5nih koli drugi odpadki se sproti odstranijo iz
urediwenega obmodja in na ustrezen nadin reciklirajo ali deponirajo.
4) Pranje, di5denje in oskrba gradbene mehanizacije z naftnimi derivati se wSi v za ta namen
zgrajenih pretakali5dih, ki se zgradijo kot neprepustne ploidadi z lovilno posodo, ki lahko
sprejme celotno morebitno izlito tekodino, i^ok iz ploSdadi se opremi z zaklopko, s
peskolovom in lovilcem olj, ki se redno vzdriujeta. Pri pretakanju goriva se zagotovi dvakratna
kolidina absorpcijskega sredstva za rpijanje naftnih derivatov, ki je potrebn4 de bi kjerkoli
nekontrolirano odtekalo gorivo ali pa olje iz polnega najvedjega rezervoarja na napravah
oziroma mehanizacij i.
33. Elen

(varstvo zraka)
dasu gradnje se na celotnem urediwenem obmodju, na transportnih poteh, gradbi5dih in
zadasnih deponijah, s posebno pozomostjo na delih, ki se bivalnim obmodjem najbolj pribliZajo,
izvajajo vsaj naslednji ukrepi:

V

-

prepredevanje nekontroliranega ftznosa gradbenega materiala z obmodja gradbi5da in
deponij ter transportnih sredstev, ukrep zahteva ustremo nalaganje tovomih vozil, njihovo
di5denje pred voZnjo na javne prometne pow5ine in prekrivanje sipkih tovorov,

-

prepredevanje praienja z odkritih delov gradbi5d, prometnih in manipulativnih pow5in,
deponij materiala, ukrep zahteva ustrezno ureditev gradbiSd in zadasnih skladiSd sipkih
materialov, vlazenje ali prekrivanje teh materialov ob suhem in vetrovnem vremenu,
vlaZenje prometnih in manipulativnih povrSin, s katerih se lahko nekontrolirano Sirijo praini
delci, redno diSdenje prometnih powSin na gradbisdu injavnih prometnih povrsin, ureditev
dim krajsih poti 7a prevozg za wtrebe gradbisda ter sprotno rekultiviranje obmodij posegov
(deponij, nasipov, vkopov),

-

upostevanje emisijskih norm v skladu s predpisi, ki urejajo podrodje emisij pri zadasnih
gradbenih objektilU uporabljeni gradbeni mehanizaciji in transportnih sredswih, ukrep
zahteva uporabo tehnidno brezhibne gradbene mehanizacije in transportnih sredstev ter
njihovo redno vzdrZevanj e,

de so prevozna sredstva in delovne naprave ustavljene za dalj5i das, mora biti motor
ugasnjen.

34. Ilen

(varstvo

trl)

(1) Posegi v tla naj se nadrtujejo in izvajajo tako, daje prizadeta dim manj3a porSina tal. Zaradi
racionalne rabe tal je pomembna oryanizacija gradbi5da, ki mora obsegati dim manj5e pow5ine
in zagotoviti kar najmanj5e po5kodbe tal.

(2) Na obmodju gradnje objektov in ostalih ureditev se vse izkopane plasti tal, nastale pri
pripravi terena deponirati lodeno, glede na njihovo sestavo. Pri odstranjevanju gomjih plasti
zemljine se rodovitna zemlja uporabi pri kondni ureditvi obravnavanega obmodja.
(3) Z vsem izkopnim materialom se ravna kot z zemljino kontaminirano z invazivnimi wstami.
Izkopane zemljine se ne vozi izven obmodja OPPN temved sejo uporabi za oblikovanje reliefa
znotraj obmodja.
(4) Ohranja se relieftra razgibanost in glavne reliefire znadilnosti prostora, popolne izravnave se

ne izvajajo. Razgaljene povrSine naj se po kondanih zemeljskih delih dim prej zasadi z
drevesnimi in grmovnimi vrstami. Zasaditev naj posnema naravne zasadiwe.
35. 6len

(varstvo pred hrupom)
(1) Na podlagi predpisov, ki urejajo mejne wednosti kazalcev hrupa v okolju, sodi obravnavano
obmodje v III. obmodje varstva pred hrupom. Za to obmodje veljajo mejne dnevne ravni hrupa
60 dBA in mejne nodne ravni 50 dBA. Ukepi za varovanje objektov in obmodij pred

prekomemim hrupom morajo biti izvedeni v skladu

s

predpisi.

(2) V dasu gradnje se uporabljajo stroji s dim manj5o moino zvodno modjo in se upo5teva
omejiwe glede njihove uporabe, predvsem dasovne omejiwe (uporaba v dnevnem dasu med 7
in I 8 uro). Gradbena dela, ki jih spremljajo dejavnosti s povedanim hrupom se izvaja v oMobju
med l. avgustom in l. marcem (to je izven gnezditvene sezone potencialno prisotnih wst ptic).
(3) Lokacije gradbiSdnih platojev in transportne poti na obmodje gradbiSd morajo biti izbrane
tako. da bo hrup zaradi gradnje objeklov in transporta materiala kar najmanj obremenjeval
najbolj izpostavljene turistidne objekte na obmodju. Investitor ali izvajalec del mora pred
zadetkom gradbenih del o povedanem transportu tovomih vozil o tem po potrebi obvestita
prebivalce pri izpostavljenih objektih.

(4) Predvideni objekt oziroma njegovo obratovanje in upomba po kondani gradnji ne

sme

presegati predpisane mejne ravni hrupa. Eventualne ventilacijske in hladilne sisteme na objektih
je treba izvesti tako, da bodo s svojim hrupom kar najmanj obremenjevali bivalno okolico. Kjer
taka izvedba ni mogod4 je treba izvesti protihrupni za5dito (protihrupna reSetka).

(5) Dejavnosti na prostem se ne izvajajo v vedemem in nodnem dasu. Prireditve na prostem, ki
jih spremlja povedan hrup se ne izvajajo oziroma se izvajajo obdasno, skladno s soglasjem, ki
ga izda pristojni obdinski organ.

36. Clen

(varstvo voda)
(1) Metoda odvajanja odpadnih vod mora biti primema obdutljivemu obvodnemu terenu.

(2) Med gradnjo in po njej se odvodnjavanje manipulativnih povr5in gradbiSda in nadzemnih
objektov izvede v skladu s predpisi, ki urejajo reiim varovanja vodnih virov in emisije snovi
pri odvajanju padavinskih voda.
(3) V vode ter na povr5ine vodonosnikov se ne izliv4 odmetava ali odlaga odpadkov ter snovi
in predmetov, ki lahko zaradi svoje oblike ali lastnosti ogroZajo Zivljenje in zdravje ljudi,
vodnih ali obvodnih organiznov, ovirajo pretok voda ali ogroZajo vodne objekte in naprave.
Na vodnem in priobalnem zemljiSdu je prepovedano izlivati, odlagati in pretovarjati nevame
snovi v trdni, tekodi ali plinasti obliki, odlagati ali pretovarjati odkopan ali odpadni material ter
odlagati odpadke. V powiinskih vodah, na vodnem in priobalnem zemljiSdu ter na
vodonosnikihje prepovedano pranje vozil in drugih strojev ali naprav.

(4) Pri gradnji se lahko uporabljajo le materiali, ki ne vsebujejo nevamih spojin ter tehnidno
brezhibna gradbena mehanizacija in izvajajo ukrepi za zaSdito pred razlitjem nevamih snovi.
(5) ie bi v dasu gradnje priSlo do razlitja olja ali goriva iz delovnega stroja ali druge nevame
snovi na nevodotesno utrjena tla,je kontaminirano zemljino treba takoj odstraniti. Odstranjeno
zemljino mora preveriti za to pooblaSdena institucija. Zadasno odlagaliSde mora izvajalec
doloditi v nadrtu organizacije ureditve gradbi5da in tudi zagotoviti embalaZo za odkopano
zenrljino.
37. Clen

(varstvo pred svetlobnim onesnaievanjem)

(1) Razsvetljava objektov in zunanjih povriin se izvede tako, da ne povzroda svetlobnega
onesnaZevanja. Vse svetilke se izvedejo tako, da je svetloba usmerjena izkljudno v tla.
Nadrtovanje in uporabajavne razsvetljave in drugih zunanjih svetlobnih teles mora
z dolodil, ki predpisujejo mejne wednostih svetlobnega onesnaievanja okolja.

biti skladno

(2) Za rueditev j avne razsvetljave in razsvetljave objellov se nadrtuje uporaba takSnih svetil, ki
omogodajo osvetljavo talnih povrSin in ne osvetljujejo neba in Sir5e okolice ter uporabijo
svetila" ki ne oddajajo svetlobe v llV-spektru.

(3) V drugem delu nodi (med 24.00-5.00 uro) ostane priZgano minimalno Stevilo ludi. Pri
osvetljevanju zunanjih powsin se namestijo svetil4 ki so opremljena s senzorjem za samodejni
vklop/izklop.
(4) Gradbisda se ponodi ne osvetljuje. za vxovarrie gradbiSda in objektov v dasu obratovanja
je dovoljena postavitev posamemih svetil, ki so opremljena s senzorjem za samodejni
vklop/izklop.
(5) PrirediWe na prostem, ki jih spremlja povedana svetloba se ne izvajajo oziroma se izvajajo
obdasno, skladno s soglasjem, ki ga izda pristojni obdinski organ.

(6) Svetlobnih reklamnih napisov in sporodil na obmodju oPPN ni dovoljeno namesdati in
uporabljati.

VIII.

Etapnost inedbe prostorske ureditve
38. Ilen

(1) Prostorske urediwe, ki jih doloda odlok je mogode izvajati naenkrat ali po delih, ki
predstavljajo fiurkcionalno zakljudene celote in se lahko izvajajo loEeno. Posamezne etape ne
smejo ovirati uporabe Ze zgrajenih etap.
(2) V primeru ojezeritve se urediwe kot so urejanje breiin, dostopi do vode
prilagodijo glede na kondno koto ojezeriwe.

in

peSpoti

(3) V primeru izvedbe prostorskih ureditev v veC delih,je potrebno obnovo dovoznih cest, GJI
in obnovo zenrlji5d izvesti po vsaki zakljudeni etapi posebej.

(4) Zasnova v OPPN omogoda izgradnjo in obratovanje objektov, GJI in zunanjih pow5in v
ki so opredeljene v OPN Poddetrtek, to je brez ojezeritve Vonarskega
jezera. Po ponovni ojezeriwi Vonarskega jezera je moZno z manj3imi preurediwami zunanjih
povr5in, predvsem s posegi v zavarovanje bodode obale, zasnovo prilagoditi novemu stanju.
obsegu in na pow5inah,

IX.

Drugi pogoji in zahteve za izvajanje
39. Ilen

(l)

Za vsak poseg na obmodju OPPN mora investitor predhodno pridobiti vodno soglasje
oziroma mnenje o vplivih gradnje na vodni reZim in stanje voda skladno z Zakonom o vodah.
(2) Pred zadetkom delje treba pravodasno obvestiti upravljavce GJI in grajenegajavnega dobra,
da se z njimi evidentirajo obstojedi objekti in naprave ter uskladijo vsi posegi v obmodje
objektov in naprav ter v njihove varovalne pasove.

(3) Infrastruktume objekte, naprave in druge objekte med gradnjo ustrezno zaSdititi, po kondani
gradnji pa morebitne po5kodbe sanirati.
40. ilen

(prenehanje veljavnosti)

(l) Z dnem

uveljavitve tega odloka preneha veljavnost Odloka o zasditi kakovosti vode v
Sotelskem jezeru v delu, ki se nanaSa na obmodje tega OPPN (Uradni list RS (t.52/1994).

X.

Velikost dopustnih odstopanj od funkcionalnih, oblikovalskih in tehniinih reiitev

4I. Ilen

(l)

Dopustna so odstopanja od funkcionalnih, oblikovalskih in tehnidnih reSitev, dolodenih s
tem odlokom, de se pri nadaljnjem podrobnejsem naErtovanju pridobijo tehnidne resitve, ki so
primemejSe s tehnoloskeg4 okoljevarstvenega ali oblikovalskega ali vidika. Za dopustna
odstopanja se Steje tudi sprememba namembnosti objektov in dejavnosti, za kar je treba
pridobiti soglasje pristojne obdinske sluZbe.

(2) Odstopanja iz prejsnjega odstavka ne smejo spreminjati nadrtovanega videza obmodja,
poslabiati bivalnih in delovnih razmer na obmodju OPPN oziroma na sosednjih obmodjih ter

ne smejo biti v nasprotju z javno koristjo. Z njimi morajo soglaSati organi in organizacije, v
delovno podrodje katerih spadajo.

(3) Dopustna tlorisna odstopanja nadrtovanih objektov so + 10%, dopustna vi5inska odstopanja
nadrtovanega objekta so + 57o.

(4) Zaradi predvidene ponovne ojezeriwe Vonarskega jezera so zrotraj ureditvenega obmodja
dovoljeni posegi urejanja bododih breZin jezera, vkljudno z gradnjo lesenih poti, pomolov,
privezov za plovila in urejanjem zelenih parkovnih powSin skladno in smiselno z ostalimi
dolodili tega odloka
(5) Za dopustna odstopanja se Stejejo tudi druga odstopanja od predvidenih re5itev, prestavitve
in rekonstrukcije GJI, ki niso dolodena s tem odlokom, de se izkaZe, da so pouebna ali bolj
smotma za izgradnjo in obratovanje nadrtovanih prostorskih ureditev. K vsaki drugi ali
drugadni reSitvi mora investitor predhodno pridobiti soglasje njenega upravljavca.

XI.

KONENEDOLOEBE
42.
( vpogled )

Projekt iz l. dlena tega odloka je na vpogled pri pristojnih sluZbah Obdine Poddetrtek in
Upravni enoti Smarje pri Jel5ah.
43.

(nadzor)

Na&or nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inipekcijske sluZbe za posameun
podrodj a.

44.

(veljavnost odloka)
Odlok zadne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Stevilka:
Datum:

Zupan Obdine Poddetrtek
Peter Misja

oB.INA POD.ETRTf,K
ODBOR ZA IJREJANJE PROSTORA,
KOMTJNALNO DEJAVNOST IN
VARSTVO OKOIJA

ZAPISNIK
2. seje Odbora za urejanje prostora, komunalno dejavnost in varswo okolja, ki je bila

dne

12.05.2020 ob 19.00 uri v mali sejni sobi Obdine Podietrtek

Prisotni dlani odbora:

Gojko LoNeARIe
Marko JURAK
Bo5tjan HOSTNIK
Anton POEIVAVSEK
Marko JAKOPINA

Odsotni dlani odbora:
David PoaIvAVSEK- opravidil

Igor HEDRIH
Ostali prisotni:
Peter MISJA

-

iupan
Polona NOVAK - svetovalka za okolje in prostor

-

V uvodu je predsednik Odbora za urejanje prostora, komunalno dejavnost in va$tvo okolj4
LONaArue pozdravil vse prisotne in podal v razpravo predlog dnevnega reda.

Gojko

Dnevni red:

1.

Potrditev zapisnika prtjSnje 1. seje Odbora za urejanie prostora' komunalno deiavnost
in varstvo okolja
Predlog Odloka o obiinskem podrobnem prostorskem naCrtu za TRC Vonarsko jezero
Predlog Odloka o kategorizaciji obiinskih cest v Obtini PodCetrtek
Pobuda za prodajo zemljiSCa s parc.5t.323/1 ko. Podietrtek - 1229

2.
3.
4.
5. Razno

Dnevni red je bil soglasno sprejet.

toiki:

K

1.

G.

LON.ARIC

podal na glasovanje zapisnik I . seje, katerije bil soglasno sprejet.

Dnevni red pa se razSiri in se doda Se todka 5. Lokacijska preveritev, razno pa se premakne na todko
6., katerije bil tudi soglasno pohjen.

K 2. toiki:
G. LOxdNft: preda besedo g. Zupanu Petru MISJI.

G. IVIISJA: S sprejetjem oPN-ja so bili izpolnjeni pogoji za dokondanje postopka oPPN-ja. v

postopku so bili pridobljeni mnenja vseh nosilcev urejanja prostora. Na dasu pa smo pridobili, ker nam
ni bito treba detati stuaije celovite presoje vplivov na okolje (cPVo). obmodje je postalo zazidljivo.
Caka nas Se pridobivanji zemlji5d, nekaj od drlave, nekatera zemljiSda pa so 2e v na5i lasti. Posku5ali

bomo pridobiti sredstva iz evropskih razpisov zz namen urediwe osnovne infiastrukture oz. najti
investitoda.

GA. NOVAK: Da smo pri5li do te todke, je bil zelo dolgotrajen postopek, ogromno pogovarjanja,
usklajevanja z nosilci urejanja prostora" ampak uspelo nam je priti do zastavljenega cilja.
G.

JURAK: Postavi vpralanje glede kote 209, deje

ta kota dokonda.

G. MISJA: Dokondna kota naj bi bila 205, na koti 209 pa smo na vami strani glede 100 letnih voda.

G. LONtARIt: poda predlog Odloka o obdinskem podrobnem prostorskem nadrtu za

TRC

Vonarsko jezero na glasovanje.

l.

ehni odbora za urejanje prostora, komunalno dejavnost in vantvo okolja, so soglasno
sprejeli odloditev, da se predlog Odloka o obtinskem podrobnem prostorskem nairtu za
TRC Vonarsko jezero, obravnava in sprejme na seji OS ObCine Podietrtek

K 2. toiki:

G. LONdARId : predlog Odloka o kategorizaciji obcinskih cest v ObCini Poddetrtek, preda v
obrazloZitev gospodu Zupanu.

G. MISJA: Skladno z zakonodajo moramo slediti tem dolodilom. Ceste ki so kategorizirane so v
upravljanju in vzdrZevanju obCine in ceste ki so v bistvu hi5ni prikljudki ne morejo biti kategorizirani
kot obdinske ceste. Drugo karje, pa seje pri nas spremenilo kar nekaj tras cest.
GA. NOVAK: V obdini imamo kar precej kolesarskih stez, ki se bodo s tem odlokom kategorizirale.
Dolodene ceste se bodo brisale, v bistvu so to ceste ki vodijo do nenaseljenih objektov in niso wisane.
Na novo se bodo kategorizirale ceste, za katere se bodo z lastniki sklenile predpogodbe. Smo v fazi
pridobivanja predpogodb. V kolikor lashriki ne bodo vmili podpisanih pogodb, se cesta ne bo
kategorizirala. Tukaj sedaj ta predlog obravnavamo samo informativno, saj odloka ne moremo sprejeti
dokler ne dobimo pozitivnega mnenja iz strani direkcije

G. HOSTNIK: Te ceste ki

se

jim

ukinja kategorizacija, ali

se

je te lastnike vprasalo ali

se s tem

strinjajo?

GA. NOVAK: Ne za ceste ki se jim ukinja kategorizacija se ni spraievalo lastnike. Ukinjajo
ki vodijo do nenaseljenih objektov in niso vrisane v zemlji5ki kataster.

ehni Odbora za urejanje prostorr' komunalno dejavnost in varstvo okolja'

se ceste

so seznanjeni z

grsdivom in postopkom priprave Odloka o kategorizaciji obiinskih cest v Ob'Eini Podletrtek
K 3. ioiki:

C.

loNe.tnfc:

pri pobudi za prdajo zemljiSda s parc. It.323ll k.o. Poddetrtek

-

1229

,

preda

besedo Zupanu.

G. MISJA: te parcele pmdajali ne bomo, ker je ta parcela za nas pomembna, lahko se uredijo parkirni
prostori, v obmodju Ze obstojeeega parkiri5da'

G. JURAK: se strinja da se jim ge nasproti in

se

zeleni pas, da se ne gre s parkiriSCi povsem v cesto'

jim

da del te parcele v najem, da se ohrani nek

ilani odbora za urejanje

prostora, komunalno dejavnost in vanstvo okolja, so soglasno sprejeli

odloiitev, da vlagatelj na obiino predloii idejno zasnovo iz katere bo razviden poseg na
predmetno parcelo. Na osnovi idejne zasnoye se bo s strani obCine izdala ustreznt pogodba z

definiranimi pogoji.
K 4. toiki:
C. I,OXC,c.RIC: preda besedo glede lokacijske preveriwe ga. NOVAK
Ga. NOVAK: pove da je g. Intihar Ze pladal takso v vi5ini I000, eur. Gre se za raz5iritev obstojedega
stavbnega zemljiida za potrebe gradnje manjiega stanovanjskega objekta.

tlani odbora za urejanje prostora, komunalno dejavnost in vaBtvo okolja, so soglasno sprejeli
odloiitev, da se strinjajo da se izvede postopek lokacijske preyeritve, k teri se bo zakljuCil s
potrditvijo na obiinskem svetu.
K S.totki

G, LONCARId: poda predlog, da se popravi dopolnjen odlok
planinskih poteh in okolici planinskih objektov.

o

prometu in uporabi povr5in na

Sejaje bila zakljudena ob 19.30

*N*

Predsednik odbora:

Gojko LoNCARIC l.r.

tn

7

7

\

\-

t)

OlCINSXI PODROINI PROSTORSXI NACRT
ZA IZGRADNJO TRC VONARSXO JEZERO

.^-

l,{

'a

)

ta

a

I

t

a
a

,
,
,

K

,l 2t\

l_,)-1 1\ 'il1

a

,

tI

\

)
f-'------

A1

\
,)
)

0
....
l-'

)
I

/ ../

2

4

\

I

I

4
z

.-l
I

t11t

UREDII\tNA

u

1

IJ

SITUACIJA

o{ s{

\

P@rtsl{

[drD|Jo

m

000

,ioto$(l Mtll

rour4ro ]otm

PEO(oE

oialu Pooarfi[x n9^ cfsla

trlffil":t

l8rdiH,i','i,,,ir{i6.

\\

r

- anu

[t,N,'-

\

\

*dI
x'!a/ls

I

59,

]l

mDatllr[I

..

rl10

r rkq l!
)

1

.L_

iffi

o

"r{ )

i'

G

L-l\-

-]-

'G

H
I

\
TU04

J

'.r-.1

.T

x2

(1

A

K
)

OBCINSKI PODROBNI PROSTORSK NAERT
ZA IZGRADNJO TRC VONARSKO JEZERO
IZREZ IZOPN OBCINE PODCE]RTEK
(Uradni list RS, St. 63/1 8 )
M 1:5nm

LEGENDA

-- r
II
I

meio obmotio 0PPN (J,6 ho)
poYrsine zo turhem (2,2 ho)

povdin0 zo oddih, r€treocijo in lpod (1,1 h0)

Norotnik O

tilA p69CEIRI1(

St no@: 338/07-t6

Ootum:
l.Rai*Coo

IIAREC 2020

mu i rD@lI x Mnn

I4(

Pu
JoJO

RrrUE d.o.o.
CdF

CELJE

lrelrv dvllola

1.0

\.

\_

{i
\-

1

olCINsxI

PoDROBNI PROSTORSXI NACRT
z,A IZGRADNJO TRC VONARSXO JEzERO

I
,
,
,
t

2

-->- unMnh{,
.... BErrtn

a

L

-L
| -v

r

*br
r--l

-;l
o

t_
')

gn oJlPoI( o$frt fl PftEJ.,(a

NA

oSIflovr{160$!crf6{0 u$ro

o8t1*5r Pooils} Piotofis(

ll.n$Iftxnno

uhl

vfirryo Jtltro

n[[&

&0 M&m(

nlu c6r

l,

!5r m&nra

f,Hfi.flr.."*
w&ull'. n./r,']!!rd
rfid9{ n
srLxr

h{

U.^t\
1--t.
/.'

* I l@

