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I. UVOD 

 

Občina Žalec je na podlagi Zakona o urejanju prostora dne 14.1.2021 pristopila k izdelavi 

OPPN za del območja EUP ZA-3/2 s sklepom, ki ga je sprejel župan. Sklep o začetku postopka 

priprave OPN je bil objavljen na spletni strani Občine Žalec in v Uradnem listu RS, št. 13/2021. 

V skladu s postopkom priprave OPPN je med drugim prejela tudi smernice Direktorata za 

prostor, graditev in stanovanja, v katerih so med drugim opozorili na potrebo po izdelavi 

strokovnih podlag za celotno območje EUP ZA-3/2.  

 

Na območju, kjer je po določbah OPN predvidena izdelava OPPN, je sicer dopustno izdelati 

posamezne manjše OPPN, vendar morajo biti predhodno izdelane podrobnejše strokovne 

podlage za celotno območje. Torej, kadar se izkaže potreba po izdelavi OPPN za manjše 

območje znotraj OPPN, kot je predviden z OPN, se OPPN lahko izdela le v primeru, da so 

predhodno izdelane strokovne podlage z rešitvami za celotno območje OPPN in ne le za del 

območja. Pri tem je ključnega pomena predvsem celovito načrtovanje komunalnega 

opremljanja območja in omrežja prometne infrastrukture. Šele na podlagi takih celovitih rešitev 

je možno določiti manjše območje, za katerega se izdela t.i. delni OPPN. To dejansko pomeni 

tudi etapno izvajanje načrtovane celovite rešitve za celotno območje OPPN. 

 

 
 
Pogled na območje EUP ZA-3/2 iz JV vogala proti zahodu  
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II. OBMOČJE OBRAVNAVE 

 

Območje EUP ZA-3/2 se nahaja v južnem delu naselja Zabukovica. Zabukovica je razloženo, 

nekdaj rudarsko, naselje v Občini Žalec. Leži v podolju v skrajnem severnem delu Posavskega 

hribovja, južno od Žalca. Naselje sestavljajo zaselki Zabukovica ali Vas, Kurja vas, Močle, 

Odele, Podvine, Porence in Slovenski Dol ali Tajčental. Naselje ima okoli tisoč prebivalcev, 

površino 3,5 km2 in povprečno nadmorsko višino 362 m. 

Vodo s tega območja odmaka se steka v potok Artišnica s pritokom Burjanovim grabnom. V 

okolici se vzpenjajo Bukovica (584 m) na severu, Kotečnik (772 m) na jugovzhodu, Gozdnik 

(1090 m) na jugu in Kamnik (856 m) na zahodu. 

Območje EUP ZA-3/2 se nahaja na južni vzpetini nad jedrom naselja Zabukovica. Na vzhodu 

je pretežno omejeno s kmetijskimi površinami, na jugu meji na gozdove, na zahodu in severu 

pa določa njegov rob grajena struktura pretežno individualnih stanovanjskih hiš. Veliko je cca 

4,1 ha. 

 

 
  
Pogled na območje EUP ZA-3/2 iz SV vogala proti zahod 
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III. PROSTORSKA ANALIZA OBMOČJA 

 

Grajena struktura v okolici jedra naselja Zabukovica se pretežno vije ob zelo razpredeni 

prometni mreži. Zaradi dokaj razgibanega reliefa je praktično vsa gradnja umeščena v različno 

strm teren, pri čemer je za gradnjo najbolj uporaben prostor v neposredni bližini cest. Zaradi 

razgibanosti in nekoliko dvignjene lege se praktično iz celotnega območja EUP ZA-3/2 vijejo 

lepi razgledi na širšo okolico. Hkrati je zagotovljeno izredno dobro osončenje.  

 

Dostop do območja je preko lokalnih cest iz SZ smeri Griž ali pa iz vzhoda preko Liboj. 

Območje se nahaja na vzpetini nad naseljem, kjer se prelomi prometno omrežje med vzhodnim 

in zahodnim delom naselja. Cesta, ki poteka skozi EUP v smeri sever – jug predstavlja zelo 

oster rob, tako se praktično vsa grajena struktura širi proti zahodu. Zaradi tega so tukaj izredno 

lepi in osončeni razgledi proti zahodu in vzhodu.  

 

Za umeščanje novih stavb je edino primerno območje neposredno ob obstoječih cestah, še 

posebej zahodno od ceste v smeri sever – jug ter na obeh straneh ceste v južnem delu EUP, ki 

se nato spušča v jedro naselja. Skrajni zahodni del EUP je zaradi velikega naklona terena 

neprimeren za gradnjo. Tam se nahajajo predvsem sadovnjaki, ki jih je smiselno v prihodnje 

ohraniti. 

 

 

 
 
 
 

 
 
Pogled na Zabukovico s planinskega doma na Bukovici (vir: hribi.net) 
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IV. IZHODIŠČA IZ OPN 

 

 V skladu z Odlokom o Občinskem prostorskem načrtu Občine Žalec (Ur. l. RS, št. 

64/2013 - v nadaljevanju OPN) je za celotno območje EUP ZA-3/2 določena osnovna 

namenska raba kot SS – stanovanjske površine. Hkrati je za predmetno območje predvidena 

izdelava občinskega podrobnega prostorskega načrta.  

Pogoji, ki jih je potrebno upoštevati pri pripravi prostorskega akta so v skladu s Prilogo 1 

OPN naslednji: 

• usmeritve glede namenske rabe 

o namenska raba 

- stanovanjske površine 

• tipologija zazidave 

o eno ali dvostanovanjski prostostoječi objekt, dvojček, večstanovanjski objekt 

(do največ štiri stanovanjske enote). 

• usmeritve glede dopustne izrabe 

o predlagan faktor zazidanosti parcele, namenjene gradnji 

- max. 0,4 

• pretežne vrste objektov glede na namen in možnosti spremembe namembnosti 

objektov 

- 111 Enostanovanjske stavbe 

- 2 Gradbeni inženirski objekti  in  

- drugi objekti, ki niso v nasprotju s podrobnejšo namensko rabo EUP,  

•  predlagane vrste nezahtevnih in enostavnih objektov glede na namen (v skladu 

s Prilogo 3) 

- garaža, nadstrešek, drvarnica, ograja višine do 1,8 metra, podporni 

zidovi višine do 1,5 metra, bazen za kopanje. 

•  Prostorski izvedbeni pogoji glede velikosti in oblikovanja 

o Tlorisni gabariti: 

- za vse stavbe praviloma podolgovat tloris v razmerju stranic od 1:1.5 do 

1:2, 

- tloris je lahko tudi lomljen, vendar mora biti razvidna osnovna 

podolgovata tlorisna zasnova (L, T in podobne oblike). Dovoljeni so 

izzidki, ki pa ne smejo presegati 1/4 dolžine krajše stranice objekta, ter 

ne smejo bistveno porušiti ostalih razmerij na fasadah, 

- na strmejših legah mora biti daljša stranica vzporedna s terenskimi 

plastnicami, 

- s prizidavami se ne sme bistveno porušiti zgoraj predpisanega razmerja. 

o Višinski gabariti: 

- do največ K+P+M, klet mora biti na zaledni strani popolnoma vkopana, 

- kolenčni zid objekta s klasično dvokapnico ali več kapnico je največ 

1.20 m, 

- nadzidave stavb se lahko izvajajo le do zgoraj predpisanega višinskega 

gabarita, 

- pri določanju višine stavb je potrebno poleg predpisanih dopustnih višin 

upoštevati tudi vertikalni gabarit naselja, tako da nove stavbe ne 

izstopajo iz silhuete naselja. 

o Streha: 
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- obliko, naklon in kritino streh ter smeri slemen je potrebno prilagoditi 

splošni podobi naselja, 

- strehe stavb so praviloma simetrične dvokapnice s slemenom vzporedno 

z daljšo stranico objekta, dopustne so dvokapnice v kombinaciji z 

ravnimi strehami in enokapnicami (pomožni objekti in prizidki), 

oziroma sestavljene dvokapnice istega naklona v primeru lomljenega 

tlorisa. Strehe so lahko zaključene s čopom. Šotoraste in lomljene 

strešine ter stolpici niso dovoljeni. 

- naklon streh je dovoljen v razponu od 30° do 45°, izjemoma tudi manjši 

z obveznim upoštevanjem prevladujočega naklona streh v naselju 

oziroma delu naselja, 

- strešna kritina je opečne barve, zunaj območij naselbinske dediščine ali 

občutljivejših območij prostora z vidika ohranjanja narave in krajinskih 

značilnosti pa je lahko tudi sive, črne ali rjave barve, če takšne strehe 

prevladujejo v okolici, 

- odpiranje strešin je dopustno v obliki strešnih oken in frčad. Vse frčade 

na isti strehi morajo biti enako oblikovane. Najvišji del frčade ne sme 

biti višji od slemena osnovne strehe. Oblika frčad naj praviloma sledi 

značilnemu oblikovanju frčad v okolici (trapezne frčade niso dopustne). 

o Arhitektonsko oblikovanje stavb: 

- oblikovanje in členitev fasad, umeščanje fasadnih odprtin in drugih 

fasadnih elementov naj bo enostavno in naj izhaja iz funkcije objekta. 

 

V skladu s prilogo 2 so na območju urejanja predvideni še naslednji prostorsko izvedbeni 

pogoji: 

- predvidi se zgostitev obstoječe strukture naselja z zapolnjevanjem, 

zaokroževanjem in prenovo obstoječega stavbnega fonda (pretežni del 

naselja predstavlja sanacija razpršene gradnje, ki se opredeli kot novo 

naselje) 

- možno sodobno oblikovanje objektov, upoštevajo naj se osnovne 

značilnosti avtohtonega stavbarstva 

- pred izvedbo posega je treba natančneje raziskati geomehanske lastnosti 

terena, izdelati geološko geomehansko poročilo s poudarkom na 

stabilnosti terena ter določiti potrebne omilitvene ukrepe 

 

V skladu z 80. členom odloka o OPN je za enostanovanjske prostostoječe stavbe dopustna 

velikost gradbenih parcel do največ 800 m². 
 

 

 

  



 9 

 

 

 

V. ZAZIDALNA ZASNOVA UREDITVE OBMOČJA  

 

Območje EUP ZA-3/2 zajema zemljiške parcele znotraj delno že zgrajenega območja pretežno 

individualnih stanovanjskih stavb. Do območja je že speljana prometna povezava, s katere se 

bo napajalo območje. Tudi ostala gospodarska infrastruktura se nahaja v bližini. Tako 

predvidena gradnja na obravnavanem območju predstavlja logično morfološko zapolnitev tega 

dela naselja.  

 

Gradnja stavb  

 

Znotraj ureditvenega območja je predvidena gradnja naslednjih stavb: 

- enostanovanjske stavbe (šifra 11100 v skladu s tehničnimi smernicami TSG-V-006: 2018 

Razvrščanje objektov Uredbe o razvrščanju objektov, Ur.l. RS, št. 37/2018; v nadaljevanju: 

uredba) in sicer samostojne stanovanjske stavbe, 

– enostavnih in nezahtevni objektov. 

 

Trenutno se znotraj EUP nahajajo trije stanovanjski objekti ter dva manjša počitniška objekta. 

Na novo je predvidenih cca 21 gradbenih parcel v velikosti do cca 800 m². Gradbene parcele se 

nizajo ob obstoječih cestah, saj je tam teren še najbolj raven in  dostopen. Na skrajnem jugu je 

predvidena manjša dovozna cesta. Osrednji del območja, ki je najbolj strm in tako neprimeren 

za gradnjo, ostaja nepozidan. 

 

Znotraj vsake gradbene parcele je predvidena gradnja ene samostojne enostanovanjske stavbe 

etažnosti do največ K+P+M, pri čemer mora biti klet na zaledni strani popolnoma vkopana, 

kolenčni zid v mansardi pa ne presega višine 1,20 m. Nadzidave stavb se lahko izvajajo le do 

zgoraj predpisanega višinskega gabarita. Tlorisna velikost ni posebej določena, vendar bruto 

tlorisna velikost seštevka vseh stavb ne sme presegati naslednje faktorje izkoriščenosti 

posamezne parcele namenjene gradnji: Fz (faktor zazidanosti) = 0,4. Stavbe naj imajo 

praviloma podolgovat tloris v razmerju stranic od 1:1,5 do 1:2. Tloris je lahko tudi lomljen, 

vendar mora biti razvidna osnovna podolgovata tlorisna zasnova (L, T in podobne oblike). 

Dovoljeni so izzidki, ki pa ne smejo presegati 1/4 dolžine krajše stranice objekta, ter ne smejo 

bistveno porušiti ostalih razmerij na fasadah. Na strmejših legah mora biti daljša stranica 

vzporedna s terenskimi plastnicami. S prizidavami se ne sme bistveno porušiti zgoraj 

predpisanega razmerja. 

 

Strehe stavb so praviloma simetrične dvokapnice s slemenom vzporedno z daljšo stranico 

objekta, dopustne so dvokapnice v kombinaciji z ravnimi strehami in enokapnicami za 

enostavne in nezahtevne objekti in prizidke, oziroma sestavljene dvokapnice istega naklona v 

primeru lomljenega tlorisa. Strehe so lahko zaključene s čopom. Šotoraste in lomljene strešine 

ter stolpici niso dovoljeni. Naklon streh je dovoljen v razponu od 30° do 45°, izjemoma tudi 

manjši z obveznim upoštevanjem prevladujočega naklona streh v naselju oziroma delu naselja. 

Strešna kritina je lahko opečne barve, sive, črne ali rjave barve. Odpiranje strešin je dopustno 

v obliki strešnih oken in frčad. Vse frčade na isti strehi morajo biti enako oblikovane. Najvišji 

del frčade ne sme biti višji od slemena osnovne strehe. Oblika frčad naj praviloma sledi 

značilnemu oblikovanju frčad v okolici. Trapezne frčade niso dopustne. Oblikovanje stavb je 

lahko sodobno. Oblikovanje in členitev fasad, umeščanje fasadnih odprtin in drugih fasadnih 

elementov naj bo enostavno in naj izhaja iz funkcije objekta. 
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Lega stavb ni posebej določena. Upoštevati je potrebno območja varovalnih pasov in zahtevane 

odmike. Od sosednjih parcel mora biti stavba oddaljena najmanj 4.0 m. Možni so tudi manjši 

odmiki od navedenih ob predhodnem pisnem soglasju lastnikov sosednjih zemljišč.  

 

Okolica objektov naj bo ozelenjena s travo in posameznim drevesi, dopustne so zasaditve, ki se 

lahko med seboj razlikujejo, po velikosti pa ne smejo izstopati, da ne bi tvorile sence sosednjim 

objektom, v primeru zasaditve sadnega drevja mora lastnik upoštevati varstvo okolja in ne sme 

uporabljati škropiv. Dopustna je izvedba opornih zidov v višini do 1,00 metra, v primeru večjih 

višin pa je potrebno oporne zidove kaskadno zalomiti na način, da posamezna kaskada ne 

presega 1,00 metra. Oporne zidove je potrebno obvezno ozeleniti.  

 

Nezahtevni in enostavni objekti se lahko postavljajo znotraj gradbene parcele legalno zgrajenih 

objektov in se lahko uporabljajo zgolj za namene osnovnega objekta in ne gre za samostojno 

rabo. Dovoljena je postavitev ograje višine do 1,80 m okoli objekta, in sicer do roba parcele, 

namenjene gradnji, od roba cestišča pa mora biti oddaljena najmanj 1,00 meter oziroma v skladu 

s pogoji upravljavca. Ograje ne smejo zmanjševati preglednosti na cesti ter ovirati pluženja in 

opravljanja drugih komunalnih dejavnosti. Na križiščih, kjer je zahtevana preglednost, ograje 

ne smejo presegati višine 0,75 m. Dovoljena je tudi gradnja nadstreškov, ut in samostojnih 

garaž, bazenov in drugih nezahtevnih in enostavnih objektov, ki morajo biti oddaljeni od 

sosednjih parcel najmanj 2,00 m, od javne ceste pa najmanj 4,00 metre ob pogoju, da je 

zagotovljena preglednost. Možni so tudi manjši odmiki od navedenih ob predhodnem pisnem 

soglasju lastnika sosednjega zemljišča oziroma upravljavca cest. Zaželena je gradnja v leseni 

ali montažni izvedbi iz lahkih materialov, razen temeljev ali temeljne plošče, ki se prilagodi 

geomehanskim razmeram. Lahko se postavljajo tudi v izvedbi enakih materialov z osnovnim 

obstoječim objektom z namenom uskladitve z osnovnim objektom. Dimenzije drugih dopustnih 

nezahtevnih in enostavnih objektov morajo biti skladne z veljavno področno zakonodajo. 

Upoštevati je potrebno območja varovalnih pasov in zahtevane odmike. 
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VI. ZASNOVA GOSPODARSKE INFRASTRUKTURE  

 

 Prometno omrežje 

 

Do samega območja je urejen prometni dostop iz smeri Žalca preko naselja Zabukovica. 

Obstoječe ceste do spodnjega naselja Zabukovica so ustrezno urejene, nato pa se profil ceste 

zoži. V ožjem območju ni izvedenih niti pločnikov niti kolesarskih stez. Ob nadaljnji širitvi 

naselja bi bilo smiselno obstoječe ceste ustrezno rekonstruirati ter poskrbeti za varnost pešcev 

in kolesarjev. Pri umeščanju novih stavb je potrebno zagotoviti ustrezno odmike za potrebne 

rekonstrukcije in širitve prometnega omrežja.   

 

 Energetsko omrežje 

 

Na območju je razpeljano NN omrežje, ki ga bo z gradnjo novih stavb potrebno ustrezno 

dograditi. Potrebno bo preveriti zmogljivost obstoječega omrežja ter po vsej  verjetnosti 

zgraditi nove TP postaje, Postopoma bo potrebno obstoječe nadzemne vode umestiti pod 

zemljo.  

 

Vodovodno omrežje 

 

Skozi območje poteka tudi vodovodno omrežje, ki je trenutno v lasti krajevne skupnosti in 

ima lastno zajetje. Vendar se predvideva izgradnja novega javnega vodovodnega omrežja, na 

katerega bo možno priključiti predvidene objekte. 

 

Kanalizacijsko omrežje 

 

Na območju trenutno ni kanalizacijskega omrežja za odvajanje odpadnih fekalnih voda, tako 

je potrebno za predvidene objekte trenutno zagotoviti individualne čistilne naprave. Se pa v 

prihodnosti predvideva izgradnja javnega kanalizacijskega omrežja, na katerega bo potrebno 

priključiti tako predvidene kot obstoječe objekte. 

  

Odvajanje meteornih voda 

 

Na območju je odvajanje meteornih voda rešeno zgolj delno. Nekateri objekti imajo urejene 

ponikovalnice, nekateri pa odvajajo meteorne vode v površinske odvodnike. Zaradi 

hribovitosti je potrebo to področje ustrezno urediti in zagotoviti urejeno odvajanje meteornih 

voda  tako iz strešin stavb, kot tudi iz utrjenih površin in prometnic.  

 

 Telekomunikacijsko omrežje 

 

Na območju se že nahaja razvejano telekomunikacijsko omrežje, na katerega je možna 

priključitev tako obstoječih kot predvidenih stavb.  
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Prikaz obstoječe gospodarske infrastrukture 
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