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1.

Uvodna pojasnila

Marjan Klinar, Prožinska vas 36, 3230 Štore je pri AR Projekt d.o.o. Sevnica –
poslovalnica Šentjur, naročil izdelavo elaborata
za izdelavo OPPN na
kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe za gradnjo kmetijskih
objektov.
Investitor je nosilec kmetijskega gospodarstva, vpisanega v register kmetijskih
gospodarstev s številko KMG-MID: 100335584, s katerega je razvidno, da je
kmetijsko gospodarstvo organizirano kot kmetija, nosilec kmetije pa je obvezno
pokojninsko in invalidsko zavarovan na podlagi 17. člena Zakona o
pokojninskem in invalidskem zavarovanju.
Elaborat predstavlja poseg na kmetijska zemljišča in je sestavni del v postopku
priprave OPPN in v postopku spremembe OPN občine Štore, ki bo z
uveljavitvijo OPPN, vnesla spremembe v prostorski akt lokalne skupnosti po
postopku, kot to določa zakon, ki ureja prostorsko načrtovanje.

2.

Ureditveno območje

Veljavni prostorski akt Občine Štore opredeljuje območje kot kmetijska
zemljišča na območju poselitve naselja Prožinska vas.
Kmetija je kot samostojna ureditvena enota. Območje obravnave se nahaja ob
javni cesti v naselju Prožinska vas. Zemljišče je v naravi delno pozidano s
kmetijskimi objekti delno travnik. Območje OPPN zajema že obstoječe
kmetijske objekte na zahodni in severni strani predvidene umestitve novega
kmetijskega objekta. Teren je raven oziroma v rahlem naklonu. Območje
obravnave se nahaja na kmetijskem zemljišču. Predvidena širitev območja za
pozidavo kmetijskega objekta je v nadaljevanju že obstoječih objektov kmetije
Klinar in je najboljša izbira lokacije.
Površina območja strokovne podlage meri:
parc. št. 115/2(boniteta 20), 130/3-del(boniteta 66), vse k.o. 1086 Prožinska vas
- cca 5000,00m².

3.

Organizacija dejavnosti in namenska raba prostora

Območje poselitve obstoječe kmetije je pozidano s stanovanjskim objektom in
gospodarskimi objekti. Obstoječe zazidane površine tvorijo razpršeno avtohtono
poselitev na območju kmetijskih zemljišč.
V obstoječem območju možne pozidave ni več prostih površin za postavitev
objekta za potrebe kmetijske dejavnosti kmetije Klinar.
Novo ureditveno območje se navezuje na obstoječo pozidavo. Sam poseg je
predviden na zemljišču, kjer že stoji gospodarski objekt. V nadaljevanju
obstoječega objekta se predvideva postavitev novega kmetijskega objekta –
hlev za krave molznice, ki bo neposredno namenjen kmetijski dejavnosti.
Območje predvidenega posega se nahaja na robu že obstoječe razpršene
avtohtone poselitve kmetije Klinar in predstavlja razširitev obstoječih že
pozidanih površin kmetije.

4.

Usmeritev za urbanistično in arhitektonsko oblikovanje:

Na obravnavanem območju je predvidena gradnja kmetijskega objekta – hleva
za krave molznice skladno z opredelitvami prostorskega izvedbenega akta v
okviru predvidenega ureditvenega območja in v skladu z izdelanim tehnološkim
načrtom.
Oblika parcel in možnost gradnje narekuje zasnovo objekta. Orientiranost
objekta bo vzporedno z lokalno cesto. Gabariti bodo prilagojeni namembnosti in
zmogljivosti objekta.
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4.1. Urbanistični in arhitektonski pogoji in usmeritve:
- lokacija, odmiki
- Stavbno zemljišče mora biti sposobno za gradnjo, zato je za vse novogradnje
potrebno predhodno pridobiti geološke pogoje.
- Lokacija za gradnjo objekta mora imeti zagotovljeno minimalno komunalno
opremljenost-dostop na javno cesto, odvod meteornih vod in možnost
priključka na elektriko.
- Pri lociranju objekta je obvezno upoštevati odmik predvidenih objektov od
javne ceste, ki bo skladen z veljavnimi predpisi.
-

streha, fasada
Oblikovanje strehe bo ustrezna namembnosti objekta.
Fasade, vidne s cest, morajo biti ustrezno členjene in moderno oblikovane, s
poudarki na vhodnih delih fasad. Oblikovanje in razporeditev okenskih in
vratnih odprtin na fasadah ter obdelava fasad naj izhajajo iz funkcije.

-

ureditev okolice novogradenj
Okolico novogradnje je v čim večji meri zasaditi z avtohtono vegetacijo.
Ograjevanje parcel je možno s členjenimi ograjami.

5.

Usmeritev za varstvo naravnih vrednot in kulturne
dediščine:

V območje predvidenega posega je registrirana profana stavbna dediščina pod
EŠD 3294 – kozolec II na domačiji Prožinska vas 36. Stanje kozolca je
degradirano saj ima s treh strani neustrezne dozidave. Ker predmetni kozolec
še nima pravno formalno varstvenega režima, ki velja za registrirano
nepremičnino kulturne dediščine, bo ZVKDS objekt v Registru kulturne
dediščine varstveni status zaradi ugotovljenih degradacij spremenil v status
arhivskega varstva.

6.

Usmeritve za cestno, komunalno in energetsko urejanje:

Infrastrukturno se predlog posega navezuje na obstoječe komunalne,
energetske in prometne sisteme v prostoru. To pomeni, da je možno objekt
priključiti na elektro, vodovodno in cestno omrežje. Sam poseg glede
komunalne ureditve ne zahteva bistvenih sprememb.

