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IV. POVZETEK GLAVNIH TEHNIČNIH ZNAČILNOSTI OZIROMA PODATKI O  
PROSTORSKI UREDITVI  

1. PRAVNA PODLAGA za sprejem Sprememb in dopolnitev OPPN za enoto urejanja P18 - 
M1 območje poslovno logistične cone Videm:  

 
Do sprejema sprememb in dopolnitev OPPN je način urejanja območja bil predviden z Odlokom o 
občinskem podrobnem prostorskem načrtu za enoto urejanja P18 - M1 območje poslovno-logistične 
cone Videm (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 14/2011), Odlokom o spremembah in dopolnitvah 
občinskega podrobnega prostorskega načrta za enoto urejanja P18-M1 območje poslovno-logistične 
cone Videm (spremembe 2013) (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 47/2014), Odlokom o 
spremembah in dopolnitvah občinskega podrobnega prostorskega načrta za enoto urejanja P18-M1 
območje poslovno-logistične cone Videm (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 47/2018) 
 
V prostorskih sestavinah plana za območje Občine Videm je opredeljena enota urejanja z oznako 
P18-M1 območje poslovno - logistične cone v Lancovi vasi – k.o. Lancova vas.  
Območje je namenjeno različnim proizvodnim (tudi obrtnim), skladiščnim, poslovnim, trgovskim, 
gostinskim in storitvenim, energetski in komunalnim dejavnostim ter prometu in mirujočemu prometu.  
Na območju so še prometne površine - notranja dostopna cesta (znotraj območja obdelave) in 
površine za namestitev transformatorske postaje, rezervoarjev za UNP in čistilne naprave.  
Na območju podrobnega načrta so trije (3) obstoječi komunalno energetski objekti (objekti: trafo postaja 
- T, čistilna naprava - ČN, plinska postaja – P). Na območju obdelave se nahaja tudi obstoječi tlačni 
cevovod iztoka iz ČN poslovno – logistične cone (na južnem in vzhodnem delu območja). Območje je 
komunalno opremljeno. 
 

Občinski podrobni prostorski načrt: 

 
 

2. PRIKAZ STANJA PROSTORA ZA OBRAVNAVANO OBMOČJE 
 

 
Prikaz območja 
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Namenska raba 
 
3. PREDSTAVITEV SPREMEMB IN DOPOLNITEV OBČINSKEGA PRODROBNEGA 
PROSTORSKEGA NAČRTA  
 
A) Razlogi za pripravo Sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta 
za enoto urejanja P18-M1 območje poslovno logistične cone Videm  
Spremembe OPPN so pripravljene na podlagi izraženih investicijskih namer investitorjev oziroma 
lastnikov parcel. 
Za potrebe dejavnosti v objektih je potrebno predvideti možnosti večje površine zazidave 
posameznega zemljišča, ki bo omogočal razvoj posameznih dejavnosti. Omogočiti je potrebno tudi 
povečanje tlorisnih in višinskih gabaritov posameznih objektov, ki morajo biti prilagojeni izbrani 
dejavnosti in konfiguraciji terena ter poziciji znotraj območja obdelave. Povečanje maksimalnih 
gabaritov se bo izvajalo na parcelah 311/24 in 311/48 obe k.o. Lancova vas. 
Na parceli 311/24 k.o. Lancova vas bo območje gradbene meje velikosti 25 mx 60 m. 
Na parceli 311/48 k.o. Lancova vas bo območje gradbene meje velikosti 29 mx 78 m.  
 
Predvideno je povečanje maksimalne višine objektov na celotnem območju Oppn na 14 metrov, kar bo 
omogočalo postavitev potrebne strojne opreme za  posamezno dejavnost v objektih. 
Predmet sprememb je tudi možnost postavitve opornih zidov za območja, kjer je zaradi značilnosti 
terena to potrebno in možnost postavitve samostojne sončne elektrarne. 
 
B) Ureditveno območje in gradbena parcela  
Območje P18-M1 območje poslovno logistične cone Videm, ki se ureja meri cca 5,85 ha.  
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Meja ureditvenega območja se s spremembami in dopolnitvami podrobnega načrta ne spreminja.  
Gradbena parcela za novozgrajene objekte mora vsebovati zemljišče za lego objekta in morebitni 
nezahtevnih in enostavnih objektov, zemljišče za dvorišče (dovoz, parkiranje, shranjevanje smeti pred 
odvozom, komunalna vozila), ograje oziroma funkcionalnega zelenja in podobno.  
C) Sprememba kapacitete objektov in dopustnih dejavnosti  
Območje podrobnega načrta je namenjeno različnim proizvodnim, skladiščnim, poslovnim, trgovskim, 
gostinskim in storitvenim, energetski in komunalnim dejavnostim ter prometu in mirujočemu prometu.  
Z novo ureditvijo objekti se lahko oblikovno in prostorsko - ureditveno prilagajajo povečanju 
prostorskih potreb dejavnosti, ki se v objektu izvajajo, skladno z dopustnimi dopustnim povečanjem 
gabaritov določenih v OPPN in s poslovnimi vizijami investitorjev, ki so v tem času postali lastniki 
parcel.  
S predvidenimi kapacitetami objektov in predvidenimi dejavnostmi, obstoječi OPPN za predmetno 
območje ne omogoča razvoj obstoječih in novih dejavnosti ter posledično uresničevanja investicijskih 
namer investitorjev.  
Za povečanje obstoječih in načrtovanih dejavnosti znotraj območja obdelave se s spremembami in 
dopolnitvami podrobnega načrta načrtuje povečanje in sprememba tlorisnih in volumenskih gabaritov 
nekaterih obstoječih in predvidenih objektov z izrabo prostih površin znotraj območja obdelave.  
D) Dopustni gradbeni posegi  
Znotraj območja sprememb in dopolnitev podrobnega načrta je dopustna nova gradnja, sprememba 
namembnosti dela ali celotnega objekta, dozidava, nadzidava, rekonstrukcija in vzdrževanje objektov 
ter odstranitev dela ali celotnega objekta.  
E) Lege in velikosti objektov na zemljišču z njihovo funkcionalno in tehnično zasnovo s pogoji 
za projektiranje, najvišja etažnost  
Najmanjši odmik stavbe od meje cestnega telesa znaša 5,0 m. Novi zahtevni in manj zahtevni objekti 
morajo biti, nad in pod terenom, od meje sosednjih parcel oddaljeni najmanj 2,0 m tako, da je s tem 
zagotovljeno vzdrževanje in uporaba objektov v okviru parcele ter svetlobnotehnični, požarnovarnostni, 
sanitarni in drugi pogoji v skladu z veljavno zakonodajo. Če ti pogoji s predpisanim odmikom niso 
zagotovljeni, je potrebno odmik ustrezno povečati. 
Novi zahtevni in manj zahtevni objekti, ki se gradijo proti sosednjemu objektu na manjši razdalji, kot je 
višina višjega od objektov, mora imeti proti temu sosednjemu objektu požarni zid ali pa mora biti s 
tehničnimi ukrepi onemogočen prenos požara z objekta na objekti. Prav tako so lahko novi zahtevni in 
manj zahtevni objekti so lahko, nad in pod terenom, od meje sosednjih parcel oddaljeni tudi manj kot 
2,0 m, če s predvidenim odmikom soglaša lastnik sosednjega zemljišča. Vse potrebne dodatne ukrepe 
protipožarne ločitve je potrebno opredeliti v drugih načrtih, ki izkazujejo zanesljivost posameznega 
objekta. 
Najvišja dovoljena etažnost objektov je P + 3N ob pogoju, da stavba ne presega maksimalne dovoljene 
višine 14 m. Vsaka povečava, ki bi odstopala od predvidenih višinskih gabaritov, ni dopustna. (Dopustna 
odstopanje so opredeljena v poglavju: »Dopustna odstopanja od načrtovanih rešitev«.) 
 
F) Največji vodoravni gabariti objektov 
Maksimalni horizontalni gabariti objektov: 
1. Industrijsko poslovno skladiščna stavba (oznaka objekta 1):max. horizontalni gabarit: 25 m x 48 m. 
2. Objekt za proizvodnjo, skladiščenje, trgovino in poslovne prostore ter gostinsko dejavnost (oznaka 
objekta 2 a):max. horizontalni gabarit: 60 m x 25 m in 
Parkirišča za osebna vozila, avtobuse in tovornjake (oznaka objekta 2 b):max. horizontalni gabarit: 
romb - 37,70 m x 16,50 m. 
3. Objekt za proizvodnjo, trgovino in skladiščenje, poslovne prostore ter gostinsko dejavnost (oznaka 
objekta 3):max. horizontalni gabarit: 35 m x 66 m. 
4. / 
5. / 

6. Objekt za proizvodnjo, obdelavo lesa ter poslovne prostore (oznaka objekta 6): max. horizontalni 
gabarit: 25 m x 73 m.  
7. Objekt za proizvodnjo, skladiščenje ter poslovne prostore (oznaka objekta 7): max. horizontalni 
gabarit: 29 m x 78 m.  
8. Objekt za proizvodnjo, skladiščenje, trgovino in poslovne prostore (oznaka objekta 8): max. 
horizontalni gabarit: 29 m x 78 m.  
9. Mehanična delavnica in trgovina, objekt za obrtno dejavnost, proizvodnjo, skladiščenje, trgovino in 
poslovne prostore (oznaka objekta 9): max. horizontalni gabarit: 20 m x 42 m.  
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10. Zbirni center komunalnih odpadkov – občinski režijski obrat (oznaka objekta 10): max. horizontalni 
gabarit občinskega režijskega obrata: 25 m x 22 m; tlorisna velikost (obstoječega) utrjenega platoja 
zbirnega centra 35 m x 27,50 m z nadstreškom in:  
- komunalno energetski objekti (obstoječi);  
- trafo postaja (oznaka objekta T);  
- čistilna naprava (oznaka objekta ČN);  
- plinska postaja (oznaka objekta P).  
11. Objekt za proizvodnjo in skladiščenje ter poslovni prostori (oznaka objekta 11 a): max. horizontalni 
gabarit: 35 m x 20 m + 15 m x 20 m;  
- objekt za proizvodnjo in skladiščenje ter poslovni prostori (oznaka objekta 11 b): max. horizontalni 
gabarit 15 m x 30 m;  
- objekt za proizvodnjo in skladiščenje ter poslovni prostori, tudi kot montažna nadstrešnica nad 
utrjenim platojem (oznaka objekta 11 c): max. horizontalni gabarit: 24 m x 42,50 m + 10 m x 14 m. Za 
dostop do objekta se uredi novi dovoz, obstoječ se ukine.  
- utrjen plato (oznaka objekta 11 d): max. horizontalni gabarit: 35 m x 27,50 m. Plato je obstoječ, se 
ohrani.  
12. Skladiščni prostori (oznaka objekta 12 a): max. horizontalni gabarit: 32 m x 50 m in  
- Skladiščni prostori (oznaka objekta 12 b):max. horizontalni gabarit: 38 m x 12 m;  
13. Objekt za proizvodnjo, trgovino in skladiščenje ter poslovni prostori (oznaka objekta 13 a): max. 
horizontalni gabarit celotnega objekta 15 m x 45 m, del objekta v tlorisni velikosti 9 m x 20 m, etažnosti 
P + 1, do P + 2 je obstoječ;  
- objekt za proizvodnjo, trgovino in skladiščenje ter poslovni prostori (oznaka objekta 13 b): max. 
horizontalni gabarit celotnega objekta 16 m x 13 m, del objekta v tlorisni velikosti 13 m x 8,50 m, 
etažnosti P, je obstoječ.  
14. Objekt za proizvodnjo, trgovino in skladiščenje (oznaka objekta 14): max. horizontalni gabarit: 25 
m x 18 m.  
15. Šotor (oznaka objekta 15): max. horizontalni gabarit:15 m x 27 m.  
16. Objekt za proizvodnjo, trgovino in skladiščenje ter poslovni in gostinski prostori z možnostjo 
kratkotrajne nastanitve (oznaka objekta 16): max. horizontalni gabarit: 20 m x 15 m.  
17. Avtoservisna (mehanična) delavnica s poslovnimi prostori in trgovino (oznaka objekta 17): max. 
horizontalni gabarit: 25 m x 20 m.  
18. Objekt mizarske delavnice s skladiščnimi poslovnimi prostori in trgovino (oznaka objekta 18): max. 
horizontalni gabarit celotnega objekta 30 m x 16 m; del objekta v tlorisni velikosti 10 m x 30 m, 
etažnosti P do P + 1 je obstoječ.  
19. Objekt za proizvodnjo, trgovino in skladiščenje (oznaka objekta 19): max. horizontalni gabarit:18 m 
x 23 m.«.  
Predvidena prostorska zasnova je prikazana na kartografskem listu št. 04 »Ureditveno količbena 
situacija s prerezom«.  
Objekti morajo ostati znotraj območja, omejenega z gradbeno mejo največje možne širitve objektov.  
Predvidena podrobna namenska raba za posamezne objekte, ki je navedena v prvi alineji tega člena, 
ni obvezujoča, ampak je možen izbor ustrezne namenske rabe med navedenimi dopustnimi rabami. 
Objekt ima tako lahko le eno samo namensko rabo ali pa tudi vse naštete v prvi alineji. Delež 
namenske rabe glede na velikost objekta ni vnaprej določen, odvisen je od potreb investitorja. 
 

G) Oblikovanje objektov  
Oblikovanje stavb naj bo prilagojeno predvideni funkciji objekta, sodobnemu načinu uporabe objekta 
ter sodobnim tehnološkim procesom:  
-volumni objektov so lahko enoviti ali prostorsko razgibani, prilagojeni funkciji, možni so tudi 
volumenski poudarki fasade, volumenski izrezi in previsi;  
- fasade stavb morajo biti grajene iz kakovostnih in trajnih materialov, lahko so ometane, delno ali v 
celoti zastekljene, lahko tudi delno izvedene kot lesena ali kot obešena fasada obložena s kamnom ali 
fasadnimi ploščami, celo prosojne;  
- dopustna je tudi uporaba sodobnih materialov, uporaba stekla, kovine, lesa in kamna. Fasade so 
lahko oblikovane so lahko kot enovite ravne ploskve, brez poudarjene členitve in detajlov ali z izrazito 
fasadno členitvijo in členjenimi detajli, poudarjeno lahko imajo vodoravno ali navpično smer;  
- strehe so lahko oblikovane kot: ravne strehe, enokapne strehe in dvokapne strehe tudi z manjšimi 
nakloni ali kombinacija (Kombinacija različnih streh je dopustna, če jo opravičujejo funkcije različnih 
delov stavbe.). Dopušča se tudi izvedba atik. (»Sodobna prilagodljiva tehnološka arhitektura.«)  
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H) Pogoji za gradnjo nezahtevnih objektov)  
Na območju podrobnega načrta je, v skladu z veljavno zakonodajo, dovoljena postavitev nezahtevnih 
in enostavnih objektov za lastne potrebe (tudi ob objektih) kot so:  
- majhne stavbe,  
- majhne stavbe kot dopolnitev obstoječe pozidave,  
- pomožni objekti v javni rabi,  
- nadstreški pred vhodom v objekt ali za zaščito motornih vozil in koles,  
- ograje,  
- urbana oprema,  
- priključek na objekte gospodarske javne infrastrukture,  
- pomožni energetski objekti,  
- pomožni komunalni objekti. 

 

Nezahtevni in enostavni objekti naj bodo od meje s sosednjo zemljiško parcelo odmaknjeni minimalno 
1,5 m. Na parcelno mejo so lahko postavljeni le s soglasjem lastnika zemljiške parcele, na katero 
mejijo. Nezahtevni in enostavni objekti so lahko, skladno s predvidenimi odmiki, locirani na zemljišču 
investitorja glede na funkcionalne potrebe dejavnosti.  
I) Gospodarska javna infrastruktura  
Območje obdelave je komunalno opremljeno. Novozgrajeni objekti se priklopijo na obstoječe priključke 
GJI.  
Na podlagi projektne dokumentacije so dopustne spremembe tras posameznih komunalnih vodov, 
objektov in naprav ter priključkov, če to pogojujejo primernejši obratovalni parametri, racionalnejša 
raba prostora ali bolj ekonomična investicijska vlaganja, v kolikor te ne spreminjajo vsebinskega 
koncepta podrobnega načrta in so za izvedbo teh odstopanj pridobljena pisne privolitve vseh pristojnih 
nosilcev urejanja prostora (mnenjedajalcev).  
Zasnova GJI na območju obdelave je razvidna na kartografskem listu št. 06 »Situacija komunalne 
infrastrukture«. Predvidena je priključitev vseh objektov na GJI.  
Ulična razsvetljava: Predvidena je ulična razsvetljava urejena skladno z veljavno zakonodajo, 
tehničnimi predpisi in normativi. Dopustno je izvesti javno razsvetljavo tudi z vertikalnimi solarnimi 
paneli.  
J) Nova parcelacija  
Dopustno je preoblikovanje zarisanih zemljiških parcel v večje ali manjše skladno s potrebami 
investitorjev.  
Parcelacija se izvede skladno s prikazom območja OPPN z načrtom parcel in tehničnimi elementi za 
prenos mej parcel v naravo, v skladu z grafičnim delom OPPN - kartografski list št. 08 – »Načrt 
parcelacije«. Predlagane površine parcel so evidenčne. Natančna oblika in površina novih zemljiških 
parcel se določi v upravnem postopku geodetske odmere.  
Parcelacija ne vpliva na prometno ureditev območja OPPN. Na predmetnih parcelah se uredijo 
parkirna mesta. GJI se prilagodi novi prostorski rešitvi.  
Gradbena parcela za novozgrajene objekte mora vsebovati zemljišče za lego objekta in morebitnih 
nezahtevnih in enostavnih objektov, zemljišče za dvorišče (dovoz, parkiranje, shranjevanje smeti pred 
odvozom, komunalna vozila), ograje oziroma funkcionalno zelenje in podobno. Spremembe naj ne 
spreminjajo vsebinskega koncepta OPPN.  
K) Prometna ureditev  
Pod pogoji upravljavca cest je, glede na potrebe investitorjev, možno izvajati posege na cestah.  
Uredi se tudi novi prometni priključek za dovoz - izvoz na območje označeno kot št. 11. Obstoječ uvoz 
– izvoz se ukine.  
Oblikovanje zunanje ureditve na parceli  
Zemljiške parcele so lahko različnih velikosti in z različno uporabo oziroma funkcijo (stavbišče, 
zelenica in podobno). Dostopi in dovozi na posamezno gradbeno parcelo so po urejeni dvosmerni 
cesti. Glede na funkcionalne potrebe objektov je dopustno urediti nove ali prestaviti obstoječe dostope 
in uvoze na zemljišča investitorjev. Pred posameznim objektom se na površinah, ki pripadajo objektu, 
ustrezno uredijo dostopi, dovozi, parkirišča in druge utrjene manipulativne površine.  
Parkirna mesta so lahko urejena kot nepokrita ali pokrita.  
Zasaditev mora biti izvedena z avtohtonimi drevesnimi ali grmovnimi vrstami. Na mejah med 
posameznimi lastniškimi parcelami smejo biti zasajene žive meje, vendar le kot pas oblikovane 
avtohtone vegetacije.  
Med sosedske ograje so dovoljene pod naslednjimi pogoji:  
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- Ograje so lahko kovane, žičnate, lesene ali pa grmovne živice (tudi kombinirane);  
- Ograja naj ne presega višine 2,0 m;  
- Ograje ne smejo posegati v območje javnih prometnih in zelenih površin.  
Znotraj posameznih območji (označena na kartografskih listih s številkami 1-19), je dopustno 
preoblikovanje zarisanih zemljiških parcel v večje ali manjše glede na tehnologijo ali potrebe 
investitorjev. Spremembe naj ne spreminjajo vsebinskega koncepta OPPN.  
L) Dopustna odstopanja od načrtovanih rešitev 
V območju obdelave veljajo naslednje urbanistične omejitve, ki so prikazane v grafičnem delu 
(kartografski list št. 04 »Ureditveno količbena situacija, prerez območja«): 
- gradbena meja je črta, ki je novozgrajeni objekti ne smejo presegati, lahko pa se je dotikajo ali 
so od nje odmaknjeni v notranjost. Dovoljena je izgradnja objektov manjših tlorisnih gabaritov. Dopustno 
odstopanje od višinskih gabaritov je možno le za postavitev strojne opreme (klimatske naprave, 
prezračevalni sistemi, dimniki, sončni kolektorji, fotovoltaične celice, kombinacije različnih sistemov, in 
podobno). 
Dopustno je preoblikovanje površin za dostavo – parkiranje, dostopov in vhodov skladno s potrebami 
investitorjev. Natančnejše rešitve se opredelijo v projektni dokumentaciji. 
Spremembe, dovoljene z odstopanji, ne smejo ovirati realizacije podrobnega načrta in morajo biti v 
skladu s predpisi, ki se nanašajo na posege v prostor in varovanje okolja. Odstopanja se lahko izvajajo 
na podlagi predhodne prostorske preveritve. 
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B) GRAFIČNI DEL  

1. OBMOČJE OPPN Z OBSTOJEČIM PARCELNIM STANJEM - (povzeto po PISO –

Prostorski informacijski sistem – www. geoprostor.net)     M 1:3000 
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2. UREDITVENA SITUACIJA       M 1:1000 

 

 
 
 
                                     

  POVEČANJE GRADBENE MEJE 






