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ZADEVA:

GRADNJA STANOVANJSKE HIŠE V LEVCU
(Investitor Platovšek Vasja, Levec 22)

I. VLOGA :
Investitor želi na zemljišču parcelne št. 76/1 k.o. Levec v naselju Levec zgraditi stanovanjsko
poslovni objekt (stanovanjsko hišo z šivalnico).

II. PROST ORSKA IZVEDBENA IN PLANSKA DOKUM ENTACIJA :
Obravnavano zemljišče, parcelne št. 76/1 k.o. Levec, leži na območju, ki ga ureja Odlok o
zazidalnem načrtu za Levec (Uradni list SRS, št. 31/84 in kasnejše spremembe in dopolnitve
tega odloka).
Omenjeni odlok na območju (v katerem je tudi zgoraj navedena parcela št. 76/1 k.o. Levec)
opredeljuje izgradnjo zaklonišča. Do realizacije izgradnje zaklonišča ni prišlo. Prostorska
izvedbena dokumentacija opredeljuje predmetno parcelo kot stavbno zemljišče v območju
zazidalnega načrta, ki je namenjen stanovanjski, oskrbni, storitveni ter kmetijski dejavnosti.
Prostorska planska dokumentacija opredeljuje predmetno parcelo kot stavbno zemljišče v
območju za poselitev.

III. MNENJE :
Občina Žalec je mnenja, da je gradnja stanovanjsko poslovnega objekta možna ob
upoštevanju merila obstoječe zazidave ter urbanističnih in arhitektonskih us meritev
veljavnega prostorskega načrta. Investitor gradnje si mora za predvideni poseg predhodno
pridobiti tudi soglasje pristojne KS Levec.
Občina Žalec je pri izoblikovanju svojega mnenja upoštevala tudi Uredbo o graditvi in
vzdrževanju zaklonišč (Uradni list RS, št. 57/96) iz katere med ostalim izhaja, da zaklonišča
osnovne zaščite ni potrebno graditi na ureditvenih območjih mest in drugih naselij z manj kot
5000 prebivalci.

IV. OBRAZLOŽIT EV :
Ocena posega glede na veljavno dokumentacijo:
Veljavna prostorska izvedbena dokumentacija (Odlok o zazidalnem načrtu za Levec (Uradni
list SRS, št. 31/84 in kasnejše spremembe in dopolnitve tega odloka) na območju predmetne
lokacije ne opredeljuje gradenj razen gradnjo zaklonišča. Zaradi tega poseg z njo ni skladen,
posledično pa zato tudi ni skladen z vsebino dolgoročnega plana Občine Žalec za obdobje
1986-2000 in kasnejših sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana in
srednjeročnega družbenega plana Občine Žalec - za območje Občine Žalec.

V/ NAMEN OBRAV NAVE :

•
•

Seznanitev s predmetnim posegom.
Opredelitev do predmetnega posega oz. sprejetje sklepa.

S spoštovanjem!
VODJA ODDELKA
Aleksander Žolnir, univ.dipl.inž.kmet.

Predlog sklepa:
Na zemljišču parcelne št. 76/1 k.o. Levec v naselju Levec se investitorju dovoli zgraditi
stanovanjsko poslovni objekt (stanovanjsko hišo z šivalnico, v okvirnih tlorisnih gabaritih
16,00 x 11,00 m ter etažnosti P+M), pod naslednjimi pogoji:
- Da se pri zasnovi in umestitvi objekta v prostor upoštevajo merila obstoječe zazidave ter
urbanistični, arhitektonski in ostali pogoji gradnje Odloka o zazidalnem načrtu za Levec
(Uradni list SRS, št. 31/84 in kasnejše spremembe in dopolnitve tega odloka).
- Da si investitor za nameravani poseg pridobi soglasje pristojne KS Levec.
Občina Žalec ne prevzema nobene odgovornosti, še posebej pa ne za morebitne odškodnine
v primeru neizdaje dovoljenja za gradnjo ali posledic kasnejše pritožbe s strani tretje osebe
zoper izdano upravno odločbo – gradbeno ali uporabno dovoljenje.

Priloga:
• Načrt parcele z vrisanim objektom in predvidenim dostopom do objekta, merilo 1: 5000; 1x
• Digitalni orto foto (DOF) posnetek, merilo 1:2000; 1x
• Izris iz veljavnega zazidalnega načrta z legendo, m 1:1000, 1x
V vednost (brez prilog):
• Občina Žalec, Župan

