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Izhodišča za pripravo OPPN za del prostorske enoto EUP VO-42(KIM Celje d.o.o.) v 

Vojniku 

 

 

Priprava OPPN temelji na odločitvah lastnika zemljišč in usmeritvah iz Občinskega 

prostorskega načrta (OPN) Občine Vojnik (Uradno glasilo slovenskih občin 59/16, 6/17, 

45/17 in 53/17). Za del območja enote urejanja prostora (EUP) VO-42(KIM Celje d.o.o.) v 

Vojniku je predviden postopek predhodne izdelave OPPN. Podrobna namenska raba zemljišč 

znotraj EUP je Cup – območje centralnih dejavnosti na katerem gre za prepletanje trgovskih, 

storitvenih, oskrbnih, upravnih, socialnih in podobnih dejavnosti ter bivanja. Z predvideno 

pozidavo enostanovanjske hiše in izdelavo OPPN se zapolnijo nepozidane površine. Na 

območju predvidenega OPPN je možno izvesti priključitev na obstoječo javno kanalizacijo, 

javni vodovod, elektro omrežje in na obstoječe javno cestno omrežje 

 

V določbah OPN za zgoraj navedeno EUP so podani naslednji pogoji za izdelavo OPPN: 

-  Dopustna je gradnja objektov , ki so namenjeni oskrbnim, storitvenim in družbenim 

dejavnostim .  

- Pri umestitvi v prostor se upošteva obstoječa gospodarska javna infrastruktura in GM 

(regionalna cesta).  

- Faktor zazidanosti se določi z izdelavo OPPN in je pogojen z namembnostmi objektov ter 

tipologijo naselja, ki se mora prilagajati obstoječim značilnostim naselja in pogojem 

varovalnih režimov kulturne dediščine.  

- Zagotoviti je potrebno zadostno število parkirnih mest, ostale površine morajo predstavljati 

odprte bivalne površine – tlakovane in zelene površine namenjene zunanjemu bivanju in 

površinam za pešce.  

- Oblikovanje objektov mora zagotavljati kvaliteto bivanja (hrup, osončenje in drugi pogoji), 

členitev fasad, uporaba sodobnih kvalitetnih materialov, ki zagotavljajo nizkoenergijsko 
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gradnjo objektov z upoštevanjem arhitekturnih značilnosti naselja, tipologijo naselja in pogoje 

varovalnih režimov kulturne dediščine. Nesprejemljive so več kotni izzidki (več kot štiri), 

stolpiči, kupole, arkade.  

- Maksimalna višina objektov je P+2+M (višina kolenčnega zidu do 1,50m) ali P+3 v primeru 

ravne strehe, možnost podkletitve. 

-  Parcelacija se prilagodi tipologiji zazidave, krajevno značilnim oblikam parcel, namenu, 

velikosti objektov, priključevanju na GJI, dostopom, dovozom.  

- Vsi objekti razen tistih, ki jih določa zakon, morajo biti priključeni na javno gospodarsko 

infrastrukturo (minimalno: dovoz, vodovod, elektriko, odvoz odpadkov, priključitev na 

kanalizacijo ali lastno ČN), ki se mora smiselno navezovati na obstoječo infrastrukturo in 

druge ureditve. 
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