
 

PRILOGA 1 - DOPUSTNI ZAHTEVNI IN MANJ ZAHTEVNI OBJEKTI 
 

VRSTE STAVB SSe SSv Ask Ass Asp Apl CU CD IG BT ZS ZP ZD ZK PC PO E O K1 K2 G VC LN OO pogoji 

11100 Enostanovanjske stavbe •  • • •  9 9                 • - dopustno 
1 –dopustno pod pogojem 

1 -  dovoljeni  fotovoltaični sistemi kot del strehe objektov v skladu z ostalimi določili 
odloka 

2 -  drugi grad. inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas, ki služijo samo za 
potrebe območja (otroška in druga javna igrišča, javni vrtovi, parki, trgi) 

3 -  samo igrišča za športe na prostem, ki služijo samo za potrebe območja 
4 -  objekti podrazreda 21120, od parkirišč samo parkirišča za osebna vozila 
5 -  dopustne samo dvorane za družabne prireditve 
6 -  stavbe za predšolsko vzgojo 
7 -  dopustne samo delavnice za dopustne dejavnosti do velikosti 200 m2 BEP 
8 -  trgovske stavbe do 500 m2 BEP 
9 -  samo obstoječe enostanovanjske stavbe 
10 -  do velikosti 500 m2 parcele 
11 -  samo za potrebe območja do 100 m2 BEP 
12 -  gostilne, restavracije in točilnice, ki služijo tem območjem 
13 -  samo druga javna igrišča, zelenice in druge urejene zelene površine 
14 -  do velikosti 2000 m2 BEP 
15 -  garaže, razen garaž za avtobuse in tovorna vozila, ki presegajo 3,5 ton ter 

priklopnike 
16 -  objekti podrazreda 21120, od parkirišč tudi parkirne površine za tovorna vozila, 

ki presegajo 3,5 ton, priklopnike ter  za avtobuse  
17 -  samo zbirni center za odpadke 
18 -  helioporti 
19 -  športna igrišča, razen površin za avtomobilske, motoristične ali konjske dirke 
20 -  samo sanitarne stavbe in prostori za rekvizite 
21 -  gostinski objekti samo do 120 m2 BEP ter bari in točilnice do 60 m2 BEP, če 

štejejo kot oskrbna dejavnost zelene površine 
22 -  objekti podrazreda 21120, od parkirišč samo parkirišča za osebna vozila ter 

parkirišča za avtobuse -za potrebe območja 
23 -  samo trgovske stavbe do 100 m2 kot sestavni del dejavnosti v območju 

pokopališča 
24 -  kot sestavni del dejavnosti v območju pokopališča 
25 -  mostovi 
26 -  v primeru rekonstrukcije obstoječih infrastrukturnih objektov in posodobitev 

njihovih križanj 
27 -  nadstrešnice  za avtobusna postajališča in javne sanitarije 
28 -  pakrirne površine za avtodome dopustne do max 10 PM/naselje 
29 -  samo rudarski objekti pri podzemnem pridobivanju, brez površinskih ureditev 
30 -  energetski objekti za potrebe ravnanja z odpadki ter fotovoltaični sistemi 
31 -  drugi gradbeno inženirski objekti za potrebe obrambe 
32 -  samo nastanitev za potrebe izobraževalnih programov 
33 -  samo male hirdoelektrarne do 10 MW 
34 -  samo izbraževalni programi za potrebe dejavnosti 
35 -  drugi objekti potrebni za delovanje dejavnosti varstva pred naravnimi in drugimi 

nesrečami  
36 -  v primeru lovske koče dopustne hladilnice 
37 -  podeželske poti , kolovozi, dovozne in gozdne ceste skupaj s prometno 

signalizacijo in opremo in gradnja cest, če so predvidene v karti GJI 
38 -  rekonstrukcija lokalnih cest, podeželskih poti, kolovozov in dovoznih cest 

skupaj s prometno signalizacijo in opremo, vključno s pogojevanimi  objekti pri 
rekonstrukciji (nadhodi, podhodi, prepusti, protihrupne ograje in podobno) ter 
prestavitvijo gospodarske javne infrastrukture potrebne zaradi rekonstrukcije. V 
primeru prepletenosti kmetijskih in gozdnih zemljišč izjemoma tudi gozdne 
ceste, če v določenem delu prečkajo kmetijska zemljišča. 

39 -  podporni zidovi samo izjemoma v skladu s splošnimi pogoji in objekti za 
zadrževanje plazov 

40 -  žične ograje nad 3m za potrebe ograditve športnih igrišč  
41 -  samo podporni in oporni zidovi cest in objekti za zadrževanje plazov pri 

rekonstrukcijah lokalnih cest v skladu s splošnimi pogoji 
42 -  samo kot podporna dejavnost osnovni funkciji območja.  
43 -  za Ask, ki se nahaja na območju naravne krajine je predmetna stavba 

dopustna samo kot spremembe namembnosti obstoječih objektov oz. 
novogradnje v enakih gabaritih (+- 10%), pod pogojem da ima območje 
zagotovljen ustrezen dostop. Novih dostopov ni dopustno urejati. 

44 -  Na območju naravne krajine ni dopustno, razen če PPIP to dopušča. 

11210 Dvostanovanjske stavbe •  •    •                  

11220 Tri- in večstanovanjske stavbe  •     •                  

1130  Stanovanjske stavbe za posebne družbene skupine  •     •                  

12111 Hotelske in podobne stavbe za kratkotrajno nastanitev   43   42, 
44 • •  •               

12112 Gostilne, restavracije in točilnice   43   42, 
44 • • 12 • 12, 

21              

12120 Druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev   43   42, 
44 • • • •               

12201 Stavbe javne uprave       • •                 

12202 Stavbe bank, pošt, zavarovalnic       • •                 

12203 Druge upravne in pisarniške stavbe       • • • •       • •       

12301 Trgovske stavbe  8     • • 14 8    23           

12302 Sejemske dvorane, razstavišča       • •                 

12303 Bencinski servisi       10 •       • •         

12304 Stavbe za storitvene dejavnosti       • • • •    24           

12410 Postajna poslopja, terminali, stavbe za izvajanje elektronskih 
komunikacij  
           ter z njimi povezane stavbe 

       •  
•       

• •         

12420 Garažne stavbe 15 15 15 15 15 15 15  
• 

 
• 

 
15       

• 
 
• 

 
•       

12510 Industrijske stavbe   7      •                

12520 Rezervoarji, silosi in skladišča        • • 36               

12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo  5     • •  •               

12620 Muzeji in knjižnice   43    •   •               

12630 Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo • 6 43    •  •                

12640 Stavbe za zdravstvo   43    •                  

12650 Športne dvorane       •   •               

12711 Nestanovanjske kmetijske stavbe - stavbe za rastlinsko pridelavo   11   42                   

12712 Nestanovanjske kmetijske stavbe - stavbe za rejo živali   •   42                   

12713 Nestanovanjske kmetijske stavbe - stavbe za spravilo pridelka   •   42                   

12714 Druge nestanovanjske kmetijske stavbe   •   42                   

12721 Stavbe za opravljanje verskih obredov   43    •       •           

12722 Pokopališke stavbe        •       •           

12740 Druge nestanovanjske stavbe, ki niso uvrščene drugje   •    •    20    27 27         

211 Ceste 4 4 4,2
8 

4,2
8 

4,2
8 

4,2
8 4 • 16 22 • • • • • 16 • • 38 38 37 • •  

212   Železniške proge                         

21301 Letališke steze in ploščadi                         

214  Mostovi, viadukti, predori in podhodi               •    26 26 26 25   

22130 Prenosna komunikacijska omrežja        • •      • • • •       

22232 Čistilne naprave                  •       

2301 Rudarski objekti                       •  

2302 Elektrarne in drugi energetski objekti 1  1 1 1 1 1 1 • 1        30    33   

24110 Športna igrišča                3 3    • 3  • 19              

24122 Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas 2 2 2    • • 13 • • 2             

24201 Obrambni objekti                         

24203 Objekti za ravnanje z odpadki         17         •       

24204 Pokopališča              •           

24205 Drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni drugje. 
39 39, 

40 

39, 
40 

39 39 39 39, 
40 

39, 
40 39 39, 

40 
39, 
40 39 39 39 39 39 39 39 41 41 41  41  
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