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I. PREDLAGATELJ 
             

            Župan dr. Ivan ŽAGAR 

 

II. DELOVNO TELO PRISTOJNO ZA OBRAVNAVO 
      

     Odbor za okolje in urejanja prostora 

 

III.  VRSTA POSTOPKA 
             

           Dvofazni 

 

IV.  FAZA POSTOPKA 
 

I.  obravnava 

 

V. PRAVNE PODLAGE ZA SPREJEM:   

        

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

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

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

navodili. 

 61. in 96. člen Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – 

ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 

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


  

109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2), ki določa sprejem 

občinskega podrobnega prostorskega načrta in sprejem sprememb in dopolnitev 

prostorskih izvedbenih aktov, sprejetih na podlagi drugih predpisov. 

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

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

druge akte.  

 
VI.  NAMEN, CILJI SPREJEMA 

 
Območje lokacijskega načrta (v nadaljevanju LN) leži neposredno ob avtocestnem priključku 

Slovenska Bistrica jug in je namenjeno poslovni, trgovski in storitveni dejavnosti s 

pripadajočimi spremnimi objekti, infrastrukturo, dostopi, cestnimi povezavami, 

manipulativnimi površinami in parkirišči. 

Osnovni odlok iz leta 2004 je bil izdelan na osnovi ocene po potencialnih najemnikih 

predvidenih poslovno trgovskih prostorov. Ker je osnovni objekt v okviru katerega se odvija 

trgovska in poslovna dejavnost v 100% lasti enega lastnika, so posamezni lokali v najemniškem 

razmerju. Vsled navedenega se glede na trenutno tendenco spreminjajo  tudi najemniki, ki 

imajo glede na svojo dejavnost določene tehnične normative. 

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

spremembam in dopolnitvam grafičnega in tekstualnega dela veljavnega prostorskega 

izvedbenega akta. 

 

V skladu z Zakonom o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 

108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. 

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

dopolnitev Odloka o lokacijskem načrtu za poslovno trgovsko storitveni center AC izvoz 

Slovenska Bistrica jug (Uradni list RS, št. 31/17, z dne 23.6.2017). Na podlagi pridobljenih 

smernic nosilcev urejanja prostora in odločbe Ministrstva za okolje in prostor (št. odločbe 

35409-215/2017/2, z dne 18.7.2017), da celovite presoje vplivov na okolje v postopku priprave 

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

omenjenega dokumenta je na podlagi sklepa župana št. 3505-4/2017-24-1032, z dne 

11.04.2018 potekala od 20.4.2018 do 21.05.2018. Javna obravnava je bila izvedena dne 

15.5.2018 v prostorih občine. V okviru javne razgrnitve in javne obravnave ni bilo podanih 

pripomb oziroma predlogov k razgrnjenemu dopolnjenemu osnutku sprememb in dopolnitev 

ZN. 

 

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

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

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

Slovenska Bistrica je vodila postopek sprememb in dopolnitev LN, načrtovalec je po izboru 

investitorja Ibis d.o.o., Slovenska Bistrica, stroške izdelave strokovnih podlag pa nosi pobudnik 

in investitor Centrice Real Estate Ljubljana d.o.o.. 

 

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

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

s strani Direkcije RS za vode. V 30-dnevnem zakonsko določenem roku, mnenja nismo prejeli, 

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

grafičnega dela, izdelan v analogni in digitalni obliki. 

 



  

Sprejeti odlok predstavlja pravno podlago za vodenje nadaljnjih postopkov pridobitve projektne 

dokumentacije in upravnih dovoljenj za realizacijo občinskega odloka in izvajanje posegov v 

prostor. 

 

Predlagane spremembe in dopolnitve odloka: 

 

2. člen; se spremeni: 

 

Besedilo starega člena : 

1696/11, 1696/13, 1696/12 1697/23, 1696/1, 1696/9, 1696/3, 1697/4, 1697/22 2567/3, 

2567/1, 2566, 2508, 1695, 1696/10, 1696/6, 2567/2, 2564, 2565, vse k.o. Slovenska Bistrica. 

 

Besedilo novega člena : 

Ureditveno območje obsega naslednje parcele št. 1696/12, 1696/13, 1696/14, 1696/15, 

1696/16, 1696/18, 1696/19, 1697/28, 1697/23, 1697/30, 1697/31, 1697/32, 1697/33, 

1697/34, 1696/6, 2567/2, 2508/3, 2695/2, 1696/5, 2564/3, 2564/4 vse v k.o. Slovenska 

Bistrica. 

 

4. člen; se dopolni: 

 

Besedilo starega člena : 

Lokacijski načrt je zasnovan na obstoječi parcelaciji.  

Predvidena je faznost izvajanja pozidave. Posamezne faze se lahko prepletajo in 

dopolnjujejo. Našteti vrstni red posameznih faz ni obvezujoč.  

Novi objekti so zasnovani ob servisnih cestah. Objekti so v načelu locirani 5 m od roba 

parkirišč. Prostor med parkiriščem za stranke in objektom mora biti tlakovan in služi za 

dostop strankam in zaposlenim. Kjer je možno so objekti locirani na parcelah tako, da 

omogočajo obvozno pot oziroma zagotavljajo manipulacijske površine okoli objekta.  

Oblikovanje objektov:  

Gradnja je lahko pritličja z največ eno medetažo ali etažo.  

Objekti so zasnovani tako, da imajo ob osrednji cesti poslovne, storitvene, trgovske in 

pisarniške prostore. V nadaljevanju objektov so predvideni skladiščni in spremni prostori. 

Gradnja objektov je lahko predfabricirana betonska, kovinska ali klasična gradnja. Strehe o 

ravne ali z minimalnim naklonom, večinoma utopljene za venčnimi zidovi. Objekti so 

predvidene višine 7 – 10m. Fasade poslovnih delov objektov so predvidene čimbolj 

transparentno, steklo ali drugi sodobni materiali. Vhodi za stranke so poudarjeni, oziroma 

izpostavljeni po potrebi z nadstreški. Skladiščni in spremni deli objektov so obdelani 

enostavno s funkcionalno potrebno osvetlitvijo prostorov.  

Okolje:  

Vse proste površine, ki niso tlakovane, so zazelenjene in zasajene z nizkoraslim drevjem in 

grmovnicami. Dovozne ceste imajo javno razsvetljavo. 

 

Besedilo novega člena: 

Lokacijski načrt je zasnovan na obstoječi parcelaciji.  

Predvidena je faznost izvajanja pozidave. Posamezne faze se lahko prepletajo in 

dopolnjujejo. Našteti vrstni red posameznih faz ni obvezujoč.  

Novi objekti so zasnovani ob servisnih cestah. Objekti so v načelu locirani 5 m od roba 

parkirišč. Prostor med parkiriščem za stranke in objektom mora biti tlakovan in služi za 

dostop strankam in zaposlenim. Kjer je možno so objekti locirani na parcelah tako, da 

omogočajo obvozno pot oziroma zagotavljajo manipulacijske površine okoli objekta.  



  

Oblikovanje objektov:  

Gradnja je lahko pritličja z največ eno medetažo ali etažo.  

Objekti so zasnovani tako, da imajo ob osrednji cesti poslovne, storitvene, trgovske in 

pisarniške prostore. V nadaljevanju objektov so predvideni skladiščni in spremni prostori. 

Gradnja objektov je lahko predfabricirana betonska, kovinska ali klasična gradnja. Strehe o 

ravne ali z minimalnim naklonom, večinoma utopljene za venčnimi zidovi. Objekti so 

predvidene višine 7 – 10m. Fasade poslovnih delov objektov so predvidene čimbolj 

transparentno, steklo ali drugi sodobni materiali. Vhodi za stranke so poudarjeni, oziroma 

izpostavljeni po potrebi z nadstreški. Skladiščni in spremni deli objektov so obdelani 

enostavno s funkcionalno potrebno osvetlitvijo prostorov.  

Okolje:  

Vse proste površine, ki niso tlakovane, so zazelenjene in zasajene z nizkoraslim drevjem in 

grmovnicami. Dovozne ceste imajo javno razsvetljavo. 

Gradbena meja (GM) je linija, ki je novo grajeni objekti ne smejo preseči, lahko pa se je 

dotikajo z zunanjo linijo fasade ali pa so odmaknjeni od nje v notranjost. Znotraj gradbene 

meje so dovoljene gradnje novih objektov, njihove rekonstrukcije, redna in investicijska 

vzdrževalna dela ter dozidave pri zgrajenih objektih, vzdrževalna dela v javno korist ter 

odstranitve objektov, predvidene s tem odlokom. 

Gradnje novih objektov in njihove rekonstrukcije ter dozidave so dopustne pod pogojem, da 

je zagotovljen razpoložljiv prostor za nemoteno funkcioniranje objekta. Tlorisni gabarit se 

lahko razvija znotraj površine, določene z gradbeno mejo (GM) ali gradbeno linijo (GL). 

 

      7. člen; se spremeni: 

            

            Besedilo starega člena: 

Vodovodno in hidrantno omrežje  

Oskrba s pitno vodo  

Za potrebe oskrbe s pitno vodo je potrebno zgraditi sekundarno vodovodno omrežje.  

Hidrantno omrežje  

Za potrebe protipožarne zaščite je izvesti podzemne rezervoarje z zadostno količino vode za 

gašenje morebitnega požara.  

Kanalizacijsko omrežje  

Meteorna kanalizacija  

Celotno območje predvidene pozidave je potrebno priključiti na novo projektirano meteorno 

kanalizacijo, ki je ločena za vode s streh in cestnih površin oziroma parkirišč in 

manipulacijskih površin. Meteorne vode z manipulacijskih in cestnih površin je potrebno 

predhodno očistiti na zadostno dimenzioniranih, usedalnikih in lovilcih olja in bencina.  

Fekalna kanalizacija  

Nova kanalizacija bo priključena kanalizacijo, ki je povezana na kanalizacijski kolektor in 

osrednjo čistilno napravo Slovenska Bistrica.  

Električno omrežje  

Preko območja potekata dve trasi visokonapetostnih daljnovodov z varovalnim koridorjem.  

V območju urejanja se zgradi ustrezno nizkonapetostno kabelsko omrežje in je potrebno 

izdelati ustrezno tehnično dokumentacijo za potrebe napajanja centra z električno energijo. 

Potrebna je izgradnja ustrezne nove transformatorske postaje ki bo locirana ob križišču 

nove povezovalne ceste in Žolgarjeve ulice.  

Javna razsvetljava  

Kablovodi javne razsvetljave bodo položeni ob servisnih cestah.  

Telekomunikacijsko omrežje  



  

V območju urejanja je potrebno zgraditi novo telekomunikacijsko omrežje. Pred izgradnjo 

predvidenih objektov je potrebno izdelati ustrezno tehnično dokumentacijo za dograditev TK 

omrežja.  

Ogrevanje  

V objektih se predvidijo individualna kurišča na kurilno olje ali utekočinjen naftni plin. V 

primeru realizacije večih faz hkrati je možna izgradnja skupne kotlovnice na kurilno olje ali 

utekočinjen naftni plin. 

 

Besedilo novega člena: 

I. Vodovodno in hidrantno omrežje 

Oskrba s pitno vodo 

Za potrebe oskrbe s pitno vodo je potrebno zgraditi sekundarno vodovodno omrežje. Vse 

priključitve morajo biti skladne z občinskim odlokom ki ureja področje oskrbe vode na 

območju Občine Slovenska Bistrica in pod pogoji pristojnega upravljalca javnega 

vodovodnega sistema. 

 

Hidrantno omrežje 

Za potrebe protipožarne zaščite je izvesti podzemne rezervoarje z zadostno količino vode za 

gašenje morebitnega požara. 

 

II. Kanalizacijsko omrežje 

Meteorna in fekalna kanalizacija 

Komunalne odpadne vode morajo biti priključene na javni kanalizacijski sistem. Izvede se 

ločen sistem kanalizacije, ločeno meteorno in fekalno kanalizacijo. Morebitne industrijske 

odpadne vode je potrebno očistiti do predpisanih vrednosti, skladno z zakonodajo. Odpadne 

meteorne vode je potrebno odvajati preko ustrezno dimenzioniranih usedalnikov v propust 

pod AC. Odpadne meteorne vode s streh so speljane preko peskolovov, meteorne vode iz 

utrjenih površin pa preko lovilcev olj v meteorno kanalizacijo. V kolikor se v objektih 

izvajajo dejavnosti, je pri ureditvi sistema in pred priključitvijo nanjo potrebno upoštevati 

predpise za posamezno dejavnost. Investitor si mora za posege v prostor, ki bi lahko trajno 

ali začasno vplivali na vodni režim ali stanje voda, pridobiti vodno soglasje skladno s 

predpisi s področja voda. 

 

Fekalna kanalizacija je priključena na javni kanalizacijski sistem, ki se zaključi na CČN. 

Priključitev pod pogoji pristojnega upravljalca javnega kanalizacijskega sistema. 

 

III. Električno omrežje 

Preko območja potekata dve trasi VN daljnovod z varovalnim koridorjem. 

V območju urejanja oziroma v neposredni bližini so zgrajeni elektroenergetski vodi in 

objekti v lasti Elektra Maribor d.d.: 

- nizkonapetostno omrežje (podzemno) iz TP 20/0,4 Žolgarjeva ulica (t-675, I-01 Ostali 

odjem, I-02 Interspar, I-05 Šport-top dom, I-05 New yorker-skupna raba). 

Med projektiranjem predvidenih objektov se mora investitor oziroma projektant s točno 

lokacijo obstoječih elektroenergetskih vodov in naprav, katere je potrebno vrisati v situacijo 

komunalnih vodov. Podatke si mora pridobiti na OE Slovenska Bistrica. 

Pred pričetkom gradbenih del se morajo izvajalci seznaniti s točno lokacijo obstoječih 

elektroenergetskih vodov ter naročiti zakoličbo kablov pri OE Slovenska Bistrica. 

Priključitev pod pogoji pristojnega upravljalca elektroenergetskega sistema. 

 

IV. Javna razsvetljava 



  

Kablovodi javne razsvetljave so predvideni ob servisnih cestah. Razvod kablov javne 

razsvetljave se izvede v kabelski kanalizaciji elektroenergetskega razvoda, iz obstoječe TP.  

Tipi svetilk in drogov za javno razsvetljavo se določijo enotno. Svetilke se razporedijo tako, 

da bo jakost osvetlitve ustrezala veljavnim tehničnim normativom in standardom (varčne ali 

diodne svetilke).  

Preprečitev svetlobnega onesnaževanja:  

– Pri načrtovanju in gradnji razsvetljave cest in javnih površin je potrebno upoštevati 

predpise o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja.  

– Za osvetljevanje naj se uporabljajo žarnice, ki oddajajo rumeno, oranžno oziroma rdečo 

svetlobo in ne oddajajo UV spektra; to so natrijeve plinske žarnice (nizkotlačne ali 

visokotlačne). Neprimerne so nizkotlačne in visokotlačne živosrebrne žarnice.  

– Svetilke naj bodo neprodušno zaprte, da ne predstavljajo pasti za žuželke, in usmerjene v 

tla, brez sevanja svetlobe nad vodoravnico.  

– Osvetljenost javnih površin se zmanjša tako, da se med 23:00 in 05:00 del svetilk izklopi 

ali se vsem zmanjša svetilnost. 

 

V. Telekomunikacijsko omrežje 

Kabelsko komunikacijsko omrežje 

Predvidene objekte je treba vključiti v TK omrežje na osnovi prostih kapacitet centrale, za 

kar bo potrebno dograditi TK kabelsko omrežje in priključke pod pogoji upravljavca in 

naročiti projekt. Obstoječe TK omrežje glede na pozidavo treba ustrezno zaščititi, prestaviti 

in razširiti na osnovi projektne rešitve.  

Brezžično komunikacijsko omrežje  

Dovoljena je gradnja gradbeno inženirskih objektov skladno s klasifikacijo vrst objektov 

CC-SI oddelek 22/Cevovodi, komunikacijska omrežje in elektroenergetski vodi. 

 

VI. Ogrevanje 

V objektih se predvidijo individualna kurišča. V primeru realizacije večih faz hkrati je 

možna izgradnja skupne kotlovnice. Ogrevanje mora biti na ekološko sprejemljive 

energente. 

 

 

Doda se novi 9.a člen: 

            

                                             (varstvo kulturne dediščine) 

 

V območju urejanja se nahaja enota kulturne dediščine: Slovenska Bistrica - Rimska cesta 

Celeia-Poetovio (EŠD 6891), ki je zavarovana z Odlokom o razglasitvi kulturnih 

spomenikov lokalnega pomena za Občino Slovenska Bistrica (Ur.l. RS, št. 23/2013).  

Načrtovane gradbena dela in ureditvena dela se morajo načeloma izogniti zavarovani trasi 

rimske ceste. 

 

Za vse posege na območju registrirane naselbinske dediščine je treba v fazi projektiranja 

pridobiti kulturnovarstveno soglasje pristojnega zavoda za varstvo kulturne dediščine. 

 

Pred posegom v prostor je priporočljivo opraviti predhodne arheološke raziskave. Obseg 

predhodnih arheoloških raziskav opredeli pristojna javna služba. Za izvedbo arheološke 

raziskave je treba pridobiti soglasje za raziskavo in odstranitev arheološke ostaline v skladu 

s predpisi s področja varstva kulturne dediščine.  



  

 

Kolikor predhodne arheološke raziskave niso bile opravljene pred začetkom izvedbe 

zemeljskih del, je treba zaradi varstva arheoloških ostalin pooblaščeni osebi javne službe za 

varstvo dediščine omogočiti dostop do zemljišč, kjer se bodo izvajala zemeljska dela in 

opravljanje strokovnega nadzora nad posegi. Investitor mora o začetku del vsaj 10 dni prej 

obvestiti pristojno območno enoto Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije.  

O vseh posegih v zemeljske plasti velja varstveni režim za arheološke ostaline, ki najditelja 

ali lastnika zemljišča ali investitorja ali odgovornega vodjo del ob odkritju arheološke 

ostaline zavezuje, da najdbo zavaruje nepoškodovano na mestu odkritja in o najdbi obvesti 

pristojno območno enoto Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije. 

 

 

 

I. FINANČNE POSLEDICE 

 

      Sprejetje predlaganega odloka nima neposrednih finančnih posledic za občinski proračun. 

 

II.  PREDLOG SKLEPA 
 

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

             naslednji 

 

 

S K L E P 

 

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

     lokacijskem načrtu za poslovno trgovsko storitveni center AC izvoz Slovenska Bistrica jug v I.  

     obravnavi. 

  

 

     S spoštovanjem, 

 

 

 

                    Pripravila: 

     Janja MLAKER, dipl.inž.agr. 

                                                                                                                       Milan OZIMIČ 

                                                                                                          vodja oddelka za okolje in prostor 
 

 

 

 

Priloge: 
 Spremembe in dopolnitve Odloka o lokacijskem načrtu za poslovno trgovsko storitveni 

center AC izvoz Slovenska Bistrica jug - I. obravnava 

 Grafične priloge 



 
 

 
 

O  B  Č  I  N  A 

SLOVENSKA BISTRICA 

O  b  č  i  n  s  k  i   s  v  e  t 

 
Kolodvorska ulica 10,  2310 Slovenska Bistrica 

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

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

 

Na podlagi petega odstavka 61. člena v povezavi z 61. a členom Zakona o prostorskem 

načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – 

ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – 

ZUreP-2), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno 

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

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

Bistrica na ___. redni seji dne ____sprejel 
 

 

ODLOK 

o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu za poslovno  trgovsko 

storitveni center AC izvoz Slovenska Bistrica jug  

 

 

I. UVODNE DOLOČBE 

 

1. člen 

Predmet odloka 

Z Odlokom o spremembah in dopolnitvah odloka o lokacijskem načrtu za poslovno trgovsko 

storitveni center AC izvoz Slovenska Bistrica jug  se spreminja Odlok o lokacijskem načrtu za 

poslovno trgovsko storitveni center AC izvoz Slovenska Bistrica jug  (Uradni list RS, št. 79/04).  

Spremembe in dopolnitve odloka o lokacijskem načrtu za poslovno trgovsko storitveni center 

AC izvoz Slovenska Bistrica jug  je izdelal IBIS d.o.o., Trg Alfonza Šarha 1, 2310 Slovenska 

Bistrica s številko projekta 6/2017-OLN, julij 2018. 

 

II. VSEBINA SPREMEMB IN DOPOLNITEV 

 

2. člen 

Vsebina 

 

(1) Spremembe in dopolnitve občinskega lokacijskega načrta za poslovno trgovsko storitveni 

center AC izvoz Slovenska Bistrica jug  ( v nadaljevanju besedila OLN) vsebujejo: 

1. Besedilo, ki obsega: 

- odlok o spremembah in dopolnitvah OLN, 

2. Priloge, ki obsegajo: 

mailto:obcina@slov-bistrica.si
http://www.slovenska-bistrica.si/
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-1761
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-3026
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-4890
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-4305
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-2042
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-2413
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-2414
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-4323
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-3190
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-0505


- smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora, 

- obrazložitev in utemeljitev sprememb in dopolnitev OLN, 

- povzetek za javnost, 

- spis postopka priprave in sprejemanja sprememb in dopolnitev OLN. 

(2) Zaradi sprememb in dopolnitev OLN za poslovno-trgovski center AC izvoz Slovenska 

Bistrica jug se grafični del osnovnega OLN spremeni v delu, ki se nanaša na zmanjšanje 

ureditvenega območja OLN in določitev gradbenih mej. 

 

3. člen 

Predmet sprememb in dopolnitev OLN 

 

Predmet sprememb in dopolnitev Odloka o OLN za poslovno trgovsko storitveni center AC 

izvoz Slovenska Bistrica jug je: 

- zmanjšanje ureditevnega območja OLN 

- spremembe gradbene meje območja 

- uskladitev določil odloka s smernicami nosilcev urejanja prostora. 

 

4. člen 

Območje sprememb in dopolnitev OLN 

 

Spremembe in dopolnitve OLN se nanašajo na celotno območje OLN, meja ureditvenega 

območja se s spremembami in dopolnitvami OLN spreminja. 

 

 

III. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE ODLOKA 

 

5. člen 

Seznam parcel 

 

2. člen se nadomesti z vsebino, ki se glasi:  

»Ureditveno območje obsega naslednje parcele št. 1696/12, 1696/13, 1696/14, 1696/15, 

1696/16, 1696/18, 1696/19, 1697/28, 1697/23, 1697/30, 1697/31, 1697/32, 1697/33, 1697/34, 

1696/6, 2567/2, 2508/3, 2695/2, 1696/5, 2564/3, 2564/4, vse v k.o. Slovenska Bistrica.« 

 

6. člen 

Pogoji za urbanistično in arhitektonsko oblikovanje 

 

Na koncu 4. člena se doda nov odstavek s sledečim besedilom: 

»Gradbena meja (GM) je linija, ki je novo grajeni objekti ne smejo preseči, lahko pa se je 

dotikajo z zunanjo linijo fasade ali pa so odmaknjeni od nje v notranjost. Znotraj gradbene meje 

so dovoljene gradnje novih objektov, njihove rekonstrukcije, redna in investicijska vzdrževalna 

dela ter dozidave pri zgrajenih objektih, vzdrževalna dela v javno korist ter odstranitve 

objektov, predvidene s tem odlokom. 

Gradnje novih objektov in njihove rekonstrukcije ter dozidave so dopustne pod pogojem, da je 

zagotovljen razpoložljiv prostor za nemoteno funkcioniranje objekta. Tlorisni gabarit se lahko 

razvija znotraj površine, določene z gradbeno mejo (GM) ali gradbeno linijo (GL).« 

 

7. člen 

7. člen se nadomesti z vsebino, ki se glasi:  

»I. Vodovodno in hidrantno omrežje 



Oskrba s pitno vodo 

Za potrebe oskrbe s pitno vodo je potrebno zgraditi sekundarno vodovodno omrežje. Vse 

priključitve morajo biti skladne z občinskim odlokom ki ureja področje oskrbe vode na območju 

Občine Slovenska Bistrica in pod pogoji pristojnega upravljalca javnega vodovodnega sistema. 

 

Hidrantno omrežje 

Za potrebe protipožarne zaščite je izvesti podzemne rezervoarje z zadostno količino vode za 

gašenje morebitnega požara. 

 

II. Kanalizacijsko omrežje 

Meteorna in fekalna kanalizacija 

Komunalne odpadne vode morajo biti priključene na javni kanalizacijski sistem. Izvede se 

ločen sistem kanalizacije, ločeno meteorno in fekalno kanalizacijo. Morebitne industrijske 

odpadne vode je potrebno očistiti do predpisanih vrednosti, skladno z zakonodajo. Odpadne 

meteorne vode je potrebno odvajati preko ustrezno dimenzioniranih usedalnikov v propust pod 

AC. Odpadne meteorne vode s streh so speljane preko peskolovov, meteorne vode iz utrjenih 

površin pa preko lovilcev olj v meteorno kanalizacijo. V kolikor se v objektih izvajajo 

dejavnosti, je pri ureditvi sistema in pred priključitvijo nanjo potrebno upoštevati predpise za 

posamezno dejavnost. Investitor si mora za posege v prostor, ki bi lahko trajno ali začasno 

vplivali na vodni režim ali stanje voda, pridobiti vodno soglasje skladno s predpisi s področja 

voda. 

 

Fekalna kanalizacija je priključena na javni kanalizacijski sistem, ki se zaključi na CČN. 

Priključitev pod pogoji pristojnega upravljalca javnega kanalizacijskega sistema. 

 

III. Električno omrežje 

Preko območja potekata dve trasi VN daljnovod z varovalnim koridorjem. 

V območju urejanja oziroma v neposredni bližini so zgrajeni elektroenergetski vodi in objekti 

v lasti Elektra Maribor d.d.: 

- nizkonapetostno omrežje (podzemno) iz TP 20/0,4 Žolgarjeva ulica (t-675, I-01 Ostali odjem, 

I-02 Interspar, I-05 Šport-top dom, I-05 New yorker-skupna raba). 

Med projektiranjem predvidenih objektov se mora investitor oziroma projektant s točno 

lokacijo obstoječih elektroenergetskih vodov in naprav, katere je potrebno vrisati v situacijo 

komunalnih vodov. Podatke si mora pridobiti na OE Slovenska Bistrica. 

Pred pričetkom gradbenih del se morajo izvajalci seznaniti s točno lokacijo obstoječih 

elektroenergetskih vodov ter naročiti zakoličbo kablov pri OE Slovenska Bistrica. 

Priključitev pod pogoji pristojnega upravljalca elektroenergetskega sistema. 

 

IV. Javna razsvetljava 

Kablovodi javne razsvetljave so predvideni ob servisnih cestah. Razvod kablov javne 

razsvetljave se izvede v kabelski kanalizaciji elektroenergetskega razvoda, iz obstoječe TP.  

Tipi svetilk in drogov za javno razsvetljavo se določijo enotno. Svetilke se razporedijo tako, da 

bo jakost osvetlitve ustrezala veljavnim tehničnim normativom in standardom (varčne ali 

diodne svetilke).  

Preprečitev svetlobnega onesnaževanja:  

– Pri načrtovanju in gradnji razsvetljave cest in javnih površin je potrebno upoštevati predpise 

o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja.  

– Za osvetljevanje naj se uporabljajo žarnice, ki oddajajo rumeno, oranžno oziroma rdečo 

svetlobo in ne oddajajo UV spektra; to so natrijeve plinske žarnice (nizkotlačne ali 

visokotlačne). Neprimerne so nizkotlačne in visokotlačne živosrebrne žarnice.  



– Svetilke naj bodo neprodušno zaprte, da ne predstavljajo pasti za žuželke, in usmerjene v 

tla, brez sevanja svetlobe nad vodoravnico.  

– Osvetljenost javnih površin se zmanjša tako, da se med 23:00 in 05:00 del svetilk izklopi ali 

se vsem zmanjša svetilnost. 

 

V. Telekomunikacijsko omrežje 

Kabelsko komunikacijsko omrežje 

Predvidene objekte je treba vključiti v TK omrežje na osnovi prostih kapacitet centrale, za kar 

bo potrebno dograditi TK kabelsko omrežje in priključke pod pogoji upravljavca in naročiti 

projekt. Obstoječe TK omrežje glede na pozidavo treba ustrezno zaščititi, prestaviti in razširiti 

na osnovi projektne rešitve.  

Brezžično komunikacijsko omrežje  

Dovoljena je gradnja gradbeno inženirskih objektov skladno s klasifikacijo vrst objektov CC-

SI oddelek 22/Cevovodi, komunikacijska omrežje in elektroenergetski vodi. 

 

VI. Ogrevanje 

V objektih se predvidijo individualna kurišča. V primeru realizacije večih faz hkrati je možna 

izgradnja skupne kotlovnice. Ogrevanje mora biti na ekološko sprejemljive energente.« 

 

 

8. člen 

Ukrepi za varovanje okolja 

 

Za 9. členom se doda novi 9.a člen, s sledečo vsebino: 

» 9a. člen 

(varstvo kulturne dediščine) 

V območju urejanja se nahaja enota kulturne dediščine: Slovenska Bistrica - Rimska cesta 

Celeia-Poetovio (EŠD 6891), ki je zavarovana z Odlokom o razglasitvi kulturnih spomenikov 

lokalnega pomena za Občino Slovenska Bistrica (Ur.l. RS, št. 23/2013).  

Načrtovane gradbena dela in ureditvena dela se morajo načeloma izogniti zavarovani trasi 

rimske ceste. 

 

Za vse posege na območju registrirane naselbinske dediščine je treba v fazi projektiranja 

pridobiti kulturnovarstveno soglasje pristojnega zavoda za varstvo kulturne dediščine. 

 

Pred posegom v prostor je priporočljivo opraviti predhodne arheološke raziskave. Obseg 

predhodnih arheoloških raziskav opredeli pristojna javna služba. Za izvedbo arheološke 

raziskave je treba pridobiti soglasje za raziskavo in odstranitev arheološke ostaline v skladu s 

predpisi s področja varstva kulturne dediščine.  

 

Kolikor predhodne arheološke raziskave niso bile opravljene pred začetkom izvedbe zemeljskih 

del, je treba zaradi varstva arheoloških ostalin pooblaščeni osebi javne službe za varstvo 

dediščine omogočiti dostop do zemljišč, kjer se bodo izvajala zemeljska dela in opravljanje 

strokovnega nadzora nad posegi. Investitor mora o začetku del vsaj 10 dni prej obvestiti 

pristojno območno enoto Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije.  

O vseh posegih v zemeljske plasti velja varstveni režim za arheološke ostaline, ki najditelja ali 

lastnika zemljišča ali investitorja ali odgovornega vodjo del ob odkritju arheološke ostaline 

zavezuje, da najdbo zavaruje nepoškodovano na mestu odkritja in o najdbi obvesti pristojno 

območno enoto Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije.« 

 



IV. KONČNE DOLOČBE 

 

9. člen 

 

Inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem sprememb in dopolnitev OLN opravljajo pristojne 

inšpekcijske službe. 

 

10. člen 

 

Spremembe in dopolnitve OLN so stalno na vpogled na Občini Slovenska Bistrica. 

 

11. člen 

 

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

                                          

 

Št.: 

Slovenska Bistrica, dne                                                                                   

                                                                                 Župan 

                                                                               Občine Slovenska Bistrica 

                                                                                     dr. Ivan ŽAGAR. l.r. 

 

 

































































































































































































A. NAMEN SPREMEMB IN DOPOLNITEV 
OBSTOJEČEGA ODLOKA 
Območje OLN je namenjeno poslovni, trgovski, storitveni 
dejavnosti s pripadajočimi spremnimi objekti, infrastrukturo, 
dostopi, cestnimi povezavami, manipulativnimi površinami in 
parkirišči. 
Osnovni odlok iz leta 2004 je bil izdelan na osnovi ocene po 
potencialnih najemnikih predvidenih poslovno trgovskih prostorih. 
Ker je osnovni objekt v okviru katerega se odvija trgovska, 
poslovna in storitvena dejavnost v 100% lasti enega lastnika, so 
posamezni lokali v najemniškem razmerju. Vsled navedenega se 
glede na trenutno tendenco spreminjajo tudi najemniki, ki imajo 
glede na svojo dejavnost določene tehnične normative. 
Pobudnik oz. investitor sprememb in dopolnitev OLN, podjetje 
Centrice Real Estate Ljubljana d.o.o., bi želel na območju 
poslovno trgovsko storitvenega centra AC izvoz Slovenska 
Bistrica jug umestiti dodatne objekte in naprave ter delno 
rekonstrukcijo in prenovo obstoječega objekta. 
Ker predviden poseg odstopa od obstoječih določil veljavnega 
odloka se pristopi k spremembi in dopolnitvi predmetnega odloka. 

 

B. POSTOPEK PRIPRAVE OBČINSKEGA 
PODROBNEGA PROSTORSKEGA 
NAČRTA   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C. OPIS NAČRTOVANE UREDITVE V 
PROSTORU 
 
Opis koncepta ureditve 
Izhodišča za ureditev predmetnega območja, ki je glede na 
obstoječi OLN v 90% realiziran, izhajajo iz razpoložljivega 
prostora in programa investitorja (velikost in organizacija 
objekta) ter potrebnih dodatnih poslovnih, skladiščnih, 
manipulativnih površin. 
 
Spremembe in dopolnitve OLN glede na ureditveno 
zasnovo se nanašajo na: 
- zmanjšanje ureditvenega območja OLN 
- sprememba gradbene meje 
- predvidene nove dozidave, novogradnje. 

    
Lokacijski pogoji in usmeritve za projektiranje in 
gradnjo 
 
Funkcionalne, tehnične in oblikovalske rešitve načrtovanih 
objektov in površin so razvidne iz grafičnega in 
tekstualnega dela OLN. 
 
Pojmi, ki se nanašajo na urbanistično in arhitektonsko 
oblikovanje objektov in drugih ureditev izhajajo iz različnih 
strokovnih gradiv, določenih zakonskih aktov, uveljavljene 
gradbene arhitekturne prakse in preverjenih vzorcev ter 
strokovnih trendov. 
 
S spremembami in dopolnitvami OLN se vzpostavi nov  
regulacijski element tako v tekstualnem kot grafičnem delu 
OLN, in sicer: 
- gradbena meja (GM) je linija, ki je novo grajeni objekti ne 
smejo preseči, lahko pa se dotikajo z zunanjo linijo fasade 
ali pa so odmaknjeni od nje v notranjost; 
- Znotraj gradbene meje so dovoljene gradnje novih 
objektov, njihove rekonstrukcije, redna in investicijska 
vzdrževalna dela ter rekonstrukcije pri zgrajenih objektih, 
vzdrževalna dela v javno korist ter odstranitve objektov, 
predvidene s tem odlokom. 
Gradnje novih objektov in njihove rekonstrukcije so 
dopustne pod pogojem, da je zagotovljen razpoložljiv 
prostor za nemoteno funkcioniranje objekta. Tlorisni 
gabarit se lahko razvija znotraj površine, določene z 
gradbeno mejo (GM) ali gradbeno linijo (GL).« 

 
Zasnove projektnih rešitev in pogojev glede 
priključevanja objektov na gospodarsko javno 
infrastrukturo in grajeno javno dobro 
 
Zasnova projektnih rešitev prometnih površin 
Osnovni odlok o OLN se s predmetnimi spremembami in 
dopolnitvami ne spreminja. 
 

Pogoji za komunalno in energetsko urejanje 
 
Osnovni odlok o OLN se s predmetnimi spremembami in 
dopolnitvami delno spreminja. Spremembe se nanašajo na 
določila ki izhajajo iz smernic nosilcev urejanja prostora in 
dejstva, da je območje že komunalno opremljeno. 
Priključevanje dodatnih objektov na komunalne in 
energetske vode se predvideva na obstoječo komunalno in 
energetsko mrežo znotraj območja OLN. 
 
 

Rešitve in ukrepi za varstvo okolja, ohranjanje 
narave, varstvo kulturne dediščine ter trajnostno 
rabo naravnih dobrin 
Osnovni odlok o OLN se s predmetnimi spremembami in 
dopolnitvami dopolnjuje z določili, ki tangirajo področje 
varstva kulturne dediščine.  
V območju urejanja se nahaja enota kulturne dediščine: 
Slovenska Bistrica - Rimska cesta Celeia-Poetovio (EŠD 
6891), ki je zavarovana z Odlokom o razglasitvi kulturnih 
spomenikov lokalnega pomena za Občino Slovenska 
Bistrica (Ur.l. RS, št. 23/2013). Za vse posege na območju 
registrirane naselbinske dediščine je treba v fazi 
projektiranja pridobiti kulturnovarstveno soglasje 
pristojnega zavoda za varstvo kulturne dediščine ter v fazi 
gradnje sodelovanje pristojne spomeniške službe. 
 
Varstvo naravne dediščine 
 
Osnovni odlok o OLN se s predmetnimi spremembami in 
dopolnitvami ne spreminja. 
 
Zaščita pred hrupom 
 
Osnovni odlok o OLN se s predmetnimi spremembami in 
dopolnitvami ne spreminja. 

 
Zaščita pred onesnaženjem zraka 
 
Osnovni odlok o OLN se s predmetnimi spremembami in 
dopolnitvami ne spreminja. 

 
Varovanje voda 
 
Osnovni odlok o OLN se s predmetnimi spremembami in 
dopolnitvami ne spreminja. 
 
Rešitve in ukrepi za celostno ohranjanje kulturne 
dediščine 
 
Osnovni odlok o OLN se s predmetnimi spremembami in 
dopolnitvami dopolnjuje z določili, ki tangirajo področje 
varstva kulturne dediščine.  
V območju urejanja se nahaja enota kulturne dediščine: 
Slovenska Bistrica - Rimska cesta Celeia-Poetovio (EŠD 
6891), ki je zavarovana z Odlokom o razglasitvi kulturnih 
spomenikov lokalnega pomena za Občino Slovenska 
Bistrica (Ur.l. RS, št. 23/2013). Za vse posege na območju 
registrirane naselbinske dediščine je treba v fazi 
projektiranja pridobiti kulturnovarstveno soglasje 
pristojnega zavoda za varstvo kulturne dediščine ter v fazi 
gradnje sodelovanje pristojne spomeniške službe. 
 
Rešitve in ukrepi za obrambo ter varstvo pred 
naravnimi in drugimi nesrečami 
 
Osnovni odlok o OLN se s predmetnimi spremembami in 
dopolnitvami ne spreminja. 
 
Etapnost in odstopanja 
 
Osnovni odlok o OLN se s predmetnimi spremembami in 
dopolnitvami ne spreminja. 
 

 
 
 
 

 

Pripravljavec:                     
                       OBČINA SLOVENSKA BISTRICA 
                          Oddelek za okolje in prostor 
                       Kolodvorska 10, 2310 Slovenska Bistrica 
 

Financer:                                   
                       CENTRICE REAL ESTATE  
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IZDELAVA OSNUTKA  SPREMEMB IN DOPOLNITEV ODLOKA 

POSREDOVANJE DOPOLNJENEGA OSNUTKA  ODLOKA OBČINI V 
PREGLED 

PRIDOBIVANJE SMERNIC ZA NAČRTOVANJE  

IZDELAVA DOPOLNJENEGA OSNUTKA  ODLOKA 

JAVNA RAZGRNITEV DOPOLNJENEGA  OSNUTKA ODLOKA  IN  
 JAVNA OBRAVNAVA 

PREDAJA PRIPOMB IN PREDLOGOV NAČRTOVALCU 

OPREDELITEV NAČRTOVALCA DO PRIPOMB IN PREDLOGOV 

STALIŠČA DO PRIPOMB IN PREDLOGOV NA OBČINSKEM SVETU 

IZDELAVA PREDLOGA ODLOKA  

PRIDOBITEV MNENJ NA PREDLOG  ODLOKA  

SPREJEM USKLAJENEGA PREDLOGA  ODLOKA  NA OBČINSKEM SVETU 

IZDELAVA STROKOVNIH PODLAG 

SPREJEM SKLEPA  (Objavljen v Uradnem listu RS, št. 31/2017) 

POBUDA ZA PRIPRAVO  SPREMEMB IN DOPOLNITEV ODLOKA 
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