Občinski prostorski načrt Občine Oplotnica

Stališče Občine do pripomb in predlogov javnosti na dopolnjen osnutek občinskega
prostorskega načrta Oplotnica

Gradivo pripravil : Umarh d.o.o.
Datum: december 2012-februar 2013

Številka pripombe/predloga: 1
Vlagatelj pripombe:
Območje pripombe
Naselje: Raskovec 10, 2317 Oplotnica
Parcelna številka: 367
K.o.: Zg. Grušovje
Vsebina pripombe: Vlagatelj predlaga spremembo namembnosti iz stavbnega v kmetijsko zemljišče
za območje predmetne parcele.
Odgovor:
Glede na dejstvo, da je območje nepozidano in ob robu naselja, se predlogu ugodi. Celotno
zemljišče parcele 367 k.o. Zg. Grušovje se izvzame iz stavbnega zemljišča.

Številka pripombe/predloga: 2
Vlagatelj pripombe:
Območje pripombe
Naselje: Brezje pri Oplotnic
Parcelna številka: 292/2, 1000, 219
K.o.: Brezje pri Oplotnici
Vsebina pripombe: Na podlagi gradbenega dovoljenja zgrajeno gnojišče in silosi. Območje naj se
ažurira.
Odgovor: Na omenjenem zemljišču se opredeli stavbno zemljišče z oznake podrobne namenske
rabe IK, namenjeno kmetijskim objektom, v velikosti 414 m. Ažuriralo se bo obstoječe stanje brez
možnosti širitve.

Številka pripombe/predloga: 3
Vlagatelj pripombe:
Območje pripombe
Naselje: Brezje pri Oplotnic
Parcelna številka: 292/1
K.o.: Brezje pri Oplotnici

Vsebina pripombe: Pri pripravi OPN je bil podan predlog za izgradnjo dveh ribnikov na parceli
292/1, s čimer predlagateljica pripombe ne soglaša saj omenjena zemljišča predstavljajo osnovo za
obstoj kmetijstva.
Odgovor:
Ugotavlja se, da območje načrtovane prostorske ureditve ribnikov, katere pobudnik je Ribištvo
društvo Oplotnica, Lačna gora 40, 2317 Oplotnica , ne posega na omenjeno parcelo. Takšna rešitev
je bila prikazana tudi v kartografskem prikazu izvedbenega dela Občinske prostorskega načrta
občine Oplotnica, list 9 (faza dopolnjen osnutek). Zemljišče na parceli št. 292/1 k.o. Oplotnica je
bilo na javni razgrnitvi opredeljeno večinoma kot najboljše kmetijsko zemljišče, deloma pa tudi kot
drugo kmetijsko zemljišče, meje podrobne namenske rabe pa so povzete po namenski rabi
obstoječega prostorskega načrta in torej niso bile deležne sprememb v okviru postopka sprejemanja
Občinske prostorskega načrta občine Oplotnica.
Iz navedenega sledi, da je pripomba stranke k rešitvi, razgrnjeni na javni razgrnitvi, brezpredmetna.

Številka pripombe/predloga: 4
Vlagatelj pripombe:
Območje pripombe
Naselje: Brezje pri Oplotnici
Parcelna številka: 227/2
K.o.: Brezje pri Oplotnici
Vsebina pripombe: Stranka trdi, da na parceli 227/2 še stoji del obzidja stare viničarije, ki je sedaj
delno porušena, zato podaja predlog, da se parcela 227/2 spremeni v območje „A“ to je v območje,
primerno za gradnjo (stavbno zemljišče z oznako podrobne namenske rabe A, opomba izdelovalca).
Odgovor: Pri ogledu stanja na terenu (januar 2013) je bilo s strani izdelovalca Občinskega
prostorskega načrta (v nadaljevanju OPN) ugotovljeno, da so na omenjeni parceli vidni začetki
gradnje, izkop gradbene jame za gradnjo temeljev, ni pa razvidnih ostankov obzidja stare viničarije
kot to trdi stranka. Glede na dejstvo, da stranka kot dokaz za svoje trditve ni predložila izpiskov iz
uradnih evidenc (historični kataster, aerofoto posnetek ipd.), sledov, ki bi dokazovali obstoj stavbe,
pa ni moč najti niti v drugih uradnih evidencah (kataster stavb, zemljiški kataster), se obstoj te
stavbe ne more potrditi.
Občina zato ugotavlja, da pri navedenem predlogu ne gre za ažuracijo obstoječega stanja temveč
za nov poseg. Ker v času priprave osnutka OPN ni bila podana pobuda za umestitev omenjenega
objekta v prostor, poseg ni bil uvrščen v osnutek OPN smernice nosilcev niso bile pridobljene,
prostorska rešitev pa ni bila javno razgrnjena.
Iz navedenega sledi, da se pripombi iz javne razgrnitve ne more ugoditi. Zemljišče bo ostalo v
obstoječi namenski rabi, stranki pa se predlaga, da poda pobudo za spremembo namembnosti v
okviru naslednje spremembe OPN.

Številka pripombe/predloga: 5
Vlagatelj pripombe:
Območje pripombe
Naselje: Brezje pri Oplotnici
Parcelna številka: 292/1, 292/2, 218, 294/1, 229/2, 227/1
K.o.: Brezje pri Oplotnici
Vsebina pripombe: Predlagateljica ugotavlja, da kategorizacija kmetijskih zemljišč omenjene
parcele uvršča v druga kmetijska zemljišča, v naravi pa ta zemljišča predstavljajo najboljša
kmetijska zemljišča zato bi jih bilo potrebno v OPN označiti kot „K1“.
Odgovor:
Občina nima pristojnosti določati kategorizacije kmetijskih zemljišč saj le ta poteka na državni
ravni. Trditve stranke, da so vse omenjene parcele opredeljene z namensko rabo „druga kmetijska
zemljišča“, niso povsem točne. Parc. št. 292/1 k.o. Brezje pri Oplotnici je v večinskem delu
opredeljena kot najboljše kmetijsko, del parcele na pa je v svojem vzhodnem delu opredeljen kot
drugo kmetijsko zemljišče.
Občina povzema kategorizacijo kmetijskih zemljišč po kategorizaciji kmetijskih zemljišč, ki je bila
sprejeta s strani pristojnih državnih inštitucij in vnesena že v obstoječi prostorski načrt. Iz
navedenih razlogov stranki ni moč ugoditi, njena pripomba pa se zavrne.

Številka pripombe/predloga: 6
Vlagatelj pripombe:
Območje pripombe
Naselje: Oplotnica
Parcelna številka: 3376
K.o.: Oplotnica
Vsebina pripombe: Na grafični prilogi je označen del zemljišča, za katerega predlagateljica meni,
daje primeren za poselitveno območje.
Odgovor:
Za omenjeno zemljišče v sklopu priprave osnutka OPN Oplotnica ni bila podana pobuda za poseg v
prostor. Posledično niso bile pridobljene smernice nosilcev urejanja prostora. Ker gre za povsem
nov poseg, se predlaga, da stranka poda pobudo za nov poseg v prostor, ki se bo obravnavan v
sklopu naslednje spremembe prostorskega načrta. Hkrati se opozori, da se je večji del predmetnega
zemljišča glede na državno opozorilno karto poplavno območje. V tem območju pa novi posegi niso
dovoljeni. V primeru načrtovanja poselitvenih območij bo potrebno izdelati hidrološko-hidravlično
presojo, ki bo natančneje določila poplavno območje (ga razdelila na razrede poplavne nevarnosti).
Le na podlagi podrobnejše določitve poplavne nevarnosti bo možno v skladu z Uredbo o pogojih in
omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z
njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Uradni list RS, št. 89/2008) presojati poseg v
prostor.

Številka pripombe/predloga: 7
Vlagatelj pripombe:
Območje pripombe
Naselje: Markečica
Parcelna številka: 455, 454
K.o.: Oplotnica
Vsebina pripombe: Predlagateljici želita spremembo zemljišča iz stavbnega v kmetijsko zemljišče,
ker je območje poplavno.
Odgovor:
Občina se strinja z izvzemom saj je predmetno območje glede na opozorilno karto poplav
poplavno ogroženo. Stavbno zemljišče ostane tisti del parcele 454 k.o. Oplotnica, na katerem stoji
stanovanjski objekt.

Številka pripombe/predloga: 8
Vlagatelj pripombe:
Območje pripombe
Naselje: Markečica
Parcelna številka: 1349
K.o.: Oplotnica
Vsebina pripombe: Predlagateljici želita spremembo zemljišča iz stavbnega v kmetijsko zemljišče.
Odgovor:
Parcela 1349 k.o. Oplotnica je pozidana (na njej stoji stanovanjska hiša), tako da izvzem iz
stavbnih zemljišč ni možen.

Številka pripombe/predloga: 9
Vlagatelj pripombe:
Območje pripombe
Naselje: Brezje pri Oplotnici
Parcelna številka: 152/4
K.o.: Brezje pri Oplotnici
Vsebina pripombe: Predlagatelj bi na omenjeni parceli postavil montažni stanovanjski objekt, del
parcele pa bi zasadil s sadnim drevjem. Hkrati pripominja, da nista vrisana sosednja objekta
stanovanjska hiša in hlev na parcelah 193/3 in 181, vse k.o. Brezje pri Oplotnici.
Odgovor:
Predlagatelj za omenjen poseg podal pobudo za poseg v prostor v čas priprave osnutka občinskega
prostorskega načrta, ki jo Občina vodi pod zaporedno številko ID pobude 117. Predlagan poseg je v
neskladju s 44. členom Zakona o prostorskem načrtovanju (Ur. l . RS, št. 33/2007), ki opredeljuje
sprejemljive posege v prostor v območjih izven naselij. Zato je bila pobuda iz postopka izločena že
pri pripravi osnutka. Iz navedenega sledi, da se pripombi iz javne razgrnitve ne more ugoditi.

Obstoječim objektom na parceli 193/2 k.o. Brezje pri Oplotnici je bilo stavbno zemljišče vrisano že
v osnutku Občinskega prostorskega načrta občine Oplotnica. Takšna rešitev je bila tudi javno
razgrnjena. Poseg se vodi pod zaporedno št. ID 1397.

Številka pripombe/predloga: 10
Vlagatelj pripombe:
Območje pripombe
Naselje: Malahorna
Parcelna številka: 685
K.o.: Oplotnica
Vsebina pripombe: Predlagatelj je v sklopu priprave osnutka občinskega prostorskega načrta podal
pobudo za zmanjšanje stavbnega zemljišča na omenjeni parceli. Občina je pobudo upoštevala in
območje zmanjšala. Zaradi spremenjene situacije občan sedaj predlaga, da se stavbno zemljišče
ponovno definira po obstoječem prostorskem planu.
Odgovor:
Občina se strinja s predlogom občana. Stavbno zemljišče bo opredelila po mejah veljavnega
prostorskega načrta.

Številka pripombe/predloga: 11
Vlagatelj pripombe:
Območje pripombe
Naselje: Ugovec
Parcelna številka: 48/1, 48/2, 49, 50
K.o.: Okoška vas
Vsebina pripombe: Predlaga se, da se omenjene parcele opredelijo kot stavbno zemljišče,
namenjeno stanovanjski gradnji (za lastne potrebe).
Odgovor:
Predlagan poseg je v neskladju s 44. členom Zakona o prostorskem načrtovanju (Ur. l . RS, št.
33/2007). Zato predlog iz javne razgrnitve ne more biti upoštevan.

Številka pripombe/predloga: 12
Vlagatelj pripombe:
Območje pripombe
Naselje: Malahorna
Parcelna številka: 3356
K.o.: Oplotnica
Vsebina pripombe: Predlaga se izvzem iz stavbnih zemljišč na parceli 3356 k.o. Oplotnica.
Odgovor:
Občina se strinja s predlaganim izvzemom iz stavbnih zemljišč. Iz stavbnih zemljišč se izvzame
tudi območje na parceli 3308 k.o. Oplotnica saj je celotno območje glede na Opozorilno karto
poplav poplavno ogroženo.

Številka pripombe/predloga: 13
Vlagatelj pripombe:
Območje pripombe
Naselje: Oplotnica
Parcelna številka: 3178
K.o.: Oplotnica
Vsebina pripombe: Predlaga se izvzem iz stavbnih zemljišč na parceli 3178 k.o. Oplotnica.
Odgovor:
Občina se strinja s predlaganim izvzem.

Številka pripombe/predloga: 14
Vlagatelj pripombe:
Območje pripombe
Naselje: Brezje pri Oplotnica
Parcelna številka: 406
K.o.: Brezje pri Oplotnici
Vsebina pripombe: Predlagatelj želi legalizirati enostaven objekt, ki stoji na tej parceli.
Odgovor:
Potrebno je pojasniti, da enostaven objekt ne more biti načrtovan samostojno na parceli, temveč
mora pripadati matičnemu objektu. Obravnavane stavbe (počitniške hiše) zaradi svojih lastnosti ni
moč obravnavati kot enostaven objekt temveč kot objekt, ki potrebuje komunalno opremljeno
stavbno zemljišče. V skladu z 72. členom Zakona o prostorskem načrtovanju (Ur. l. RS 33/07) je
gradnja objektov in omrežij, razen gospodarske javne infrastrukture, dovoljena na opremljenih
stavbnih zemljiščih.
Obravnavan objekt je nastal na območju najboljših kmetijskih zemljišč zunaj območja naselja. Ta
so sicer določena v strateškem delu Občinskega prostorskega načrta Občine Oplotnica, obravnavano
območje je opredeljeno kot območje krajine. Kriteriji za načrtovanje prostorskih ureditev in
posameznih posegih na najboljših kmetijskih zemljiščih zunaj naselij so določeni v Pravilniku o
kriterijih za načrtovanje prostorskih ureditev in posegov v prostor na najboljših kmetijskih
zemljiščih zunaj območij naselij naselij (Ur. l. RS 110/2008). Obravnavan objekt s sedanjo rabo
(počitniška hiša) ne sodi med objekte, ki jih je možno načrtovati v skladu z omenjenim
pravilnikom(5-12. člen).
Edina možna pot za legalizacijo bi bila, da se objektu spremeni namembnost v stavbo za spravilo
pridelka, vinsko klet oz. viničarijo. Pri tem je pogoj, da ima investitor v lasti in obdelavi najmanj
3000 m2 vinograda. Občina pa bi morala v skladu s priporočili in pojasnili glede izvajanja določb
Zakona o prostorskem načrtu opredeliti t.i. vinogradniško območje, ki bi zajemalo tudi obravnavan
objekt. V tem primeru bi se stavbi opredelilo stavbno zemljišče z oznako podrobne podrobne
namenske rabe z oznako Av (avtohtona poselitev za vinske kleti).
Glede na dejstvo, da stranka ni predložila dokazil, niti pri ogledu na terenu, ni bilo ugotovljeno, da
bi stranka v obdelavi in lasti imela vinograd predpisane velikosti, se pripombi oz. predlogu iz javne
razgrnitve ne more ugoditi.

Številka pripombe/predloga: 15
Vlagatelj pripombe:
Območje pripombe
Naselje: Lačna Gora
Parcelna številka: 2376/1, 2376/2
K.o.: Oplotnica
Vsebina pripombe: Prostorski načrt ni v skladu s sklepom vlade z dne 27.1. 2004. Predlaga se
uskladitev za parc. št. 2376/1 in 2376/2 k.o. Oplotnica- namen je kmečki turizem in počitniško
naselje.

Odgovor:
Za omenjeno zemljišče sta bili v sklopu priprave osnutka OPN podani pobudi za izvzem iz stavbnih
zemljišč, ki ju Občina vodi pod številkama ID 155 in ID 156. Občina je pobudi upoštevala in
stavbno zemljišče izvzela. Glede na izkazan interes bo Občina ponovno opredelila stavbno zemljišč
z podrobno namensko rabo SP (območje počitniških hiš) kot je definirano v veljavnem prostorskem
načrtu.
Območje stavbnih zemljišč se povzame po obsegu v veljavnim planom. Občina bo za območje
predpisala izdelavo občinskega podrobnega prostorskega načrta.

Številka pripombe/predloga: 16
Vlagatelj pripombe:
Območje pripombe
Naselje: Okoška Gora
Parcelna številka: *44
K.o.: Okoška vas
Vsebina pripombe: Na omenjeni parceli stoji objekt, zgrajen pred l. 1967, zato je potrebno zemljišči
opredeliti kot stavbno zemljišče.
Odgovor:
Ugotavlja se, da je na tej parceli do nedavnega stal stanovanjski objekt, zgrajen l. 1800. Glede na to
dejstvo parceli *44 kot območju avtohtone razpršene poselitve pripada status stavbnega zemljišča,
ki bo opredeljeno po mejah parcele.

Številka pripombe/predloga: 17
Vlagatelj pripombe:
Območje pripombe
Naselje: Malahorna
Parcelna številka: 1100/4
K.o.: Oplotnica
Vsebina pripombe: Predlaga se sprememba namembnosti iz stavbnega v zeleni pas (verjetno
mišljena kmetijska namenska raba, op. Umarh)

Odgovor:
Obravnavana parcela je pozidana ter leži znotraj oboda naselja zato se predlogu iz javne razgrnitve
ne more ugoditi.

Številka pripombe/predloga: 18
Vlagatelj pripombe:
Območje pripombe
Naselje: Brezje pri Oplotnici
Parcelna številka: 290/4
K.o.: Brezje pri OplotniciOplotnica
Vsebina pripombe: Klub ribičev se ne strinja z obsegom prostorske ureditve ribnikov kot je bila
prikazana na javni razgrnitvi.
Klub ribičev se ne strinja z obsegom prostorske ureditve ribnikov v Brezju pri Oplotnici (območje
enote urejanja prostora BRE3) zaradi sledečih razlogov:
• finančni vidik; klub nima dovolj sredstev za tako veliko ureditev,
• lastništvo; območje je v privatni lasti, lastniki teh parcel pa nasprotujejo ribnikom.
Klub ribičev se strinja z ureditvijo ribnikov na parceli 290/1 in delno na parceli 290/4.
Odgovor:
Klub ribičev Oplotnica, Lačna Gora 40, 2317 Oplotnica je za načrtovano prostorsko ureditev
ribnikov- Komercialni ribnik podal vlogo za pridobitev vodnega dovoljenja za neposredno rabo
vode iz vodotoka – Brezničica. Agencija republike Slovenije za okolje je na podlagi te vloge izdalo
Delno vodno dovoljenje (Številka: 35524- 4/2010-8, Datum: 30.03. 2011). Iz omenjenega vodnega
dovoljenja med drugim izhaja, da se stranki dovoli rabo vode z odvzemom iz vodotoka Brezničica
(pritok Gračanice) v količini največ 1 l/s za ribnik, katerega načrtovana velikost (skupne vodne
površine) znaša 2400 m2.
Z ozirom na dejstvo dejstvo, da v pripombi predlagan obseg načrtovane prostorske ureditve za
vodne površine ribnika, kot je opredeljen v vodnem dovoljenju, zadošča ter z ozirom na finančne
zmožnosti in potrebe Kluba Ribičev Oplotnica in nasprotovanju lastnika zemljišč, se pripombi
ugodi. Enota urejanja prostora se zmanjša tako, da zajema območje parc. št. 290/2 k.o. Oplotnica v
velikosti 5500 m2, znotraj enote urejanja prostora pa se opredeli podrobno namensko rabo „vodne
površine“ (oznaka podrobne namenske rabe V) ter po potrebi podrobno namensko rabo „površine
za oddih, rekreacijo in šport“ (oznaka podrobne namenske rabe ZS) za potrebe umestitve
spremljajočih dejavnosti. Območje parcelne št. 290/4 k.o. Oplotnice ostane v primarni namenski
rabi (podrobna namenska raba „drugo kmetijsko zemljišče“).

Številka pripombe/predloga: 19
Vlagatelj pripombe:
Območje pripombe
Naselje: Brezje pri Oplotnici
Parcelna številka: 290/3, 290/4
K.o.: Brezje pri Oplotnici
Vsebina pripombe: Vlagatelj pripombe se ne strinja z vrisom vodnih površin na parcelah 290/3 in
290/4, vse k.o. Brezje pri Oplotnici
Odgovor:
Pripomba stranke je v neposredni zvezi s pripombo Kluba ribičev Oplotnica, Lačna Gora 40, 2317
Oplotnica saj se vsebinsko in prostorsko z njo ujema. Stranka enako kot Klub ribičev predlaga,
parcele št. 290/3 in 290/4 ostanejo v primarni kmetijski rabi. Glede na dejstvo, da se pripombo
Kluba ribičev upošteva, enako velja tudi za pripombo stranke- lastnika zemljišča.

Številka pripombe/predloga: 20
Vlagatelj pripombe:
Območje pripombe
Naselje: Oplotnica
Parcelna številka: 2060/6
K.o.: Oplotnica
Vsebina pripombe: Predlaga se sprememba namembnosti iz stavbnega v kmetijsko območje. Čez
parcelo poteka visokonapetostni vod, teren pa je močviren in neprimeren za gradnjo.
Odgovor: Ob ogledu na terenu ter ob pregledu gradiva je bilo ugotovljeno, da se predlaga izvzem
iz stavbnih zemljišč znotraj naselja Oplotnica na lokaciji, ki je cca. 200 m oddaljena od centra
naselja. Zemljišče na severu in jugu meji na pozidana stavbna zemljišča (individualne
stanovanjske hiše), na zahodu na nepozidano stavbno zemljišče ter na vzhodu na lokalno cesto.
Zemljišče je odprto proti jugu in dobro osončeno.
Ob ogledu je bilo ugotovljeno tudi, da ne drži trditev, da čez parcelo poteka visokonapetostni
daljnovod. Kot visokonapetostne se šteje prenosne daljnovode z napetostjo 110 ali več kV ( Uredba
o energetski infrastrukturi, Uradni l. RS, št. 62/2003). Čez parcelo poteka distribucijsko eletrično
omrežje nižje napetosti, za katerega je možno v projektu za gradbeno dovoljenje predvideti
prestavitev.
Predlagan izvzem je v nasprotju z usmeritvami iz državnih strateških prostorskih aktov (Strategija
prostorskega razvoja Slovenije, Ur. l. RS št. 76/2004, Uredba o prostorskem redu Slovenije, Ur. l .
RS št. 122/2004), s strateškim delom Občinskega prostorskega načrta občine Oplotnica- v
nadaljevanju OPN (faza dopolnjen osnutek), Urbanističnim načrtom za naselje Oplotnica ter tudi
smernicami Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (Številka 350- 64/1996/19, Datum:
30.12. 2010) k osnutku OPN Oplotnica. Vsi navedeni dokumenti poudarjajo zapolnitev prostih
površin naselij ter rast naselij navznoter, ki naj ima prednost pred širitvijo na nenačete kmetijske
površine. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v 11. točki smernic še posebej poudarja
nesmiselnost vračanja stavbnih zemljišč nazaj v kmetijsko tabo znotraj stavbnih zemljišč.
Iz vsega navedenega sledi, da pripombi in predlogu iz javne razgrnitve ne more biti ugodeno.
Omenjeno zemljišče bo s sprejemom OPN Oplotnica ostalo stavbno zemljišče, namenjeno
stanovanjski gradnji.

Številka pripombe/predloga: 21
Vlagatelj pripombe:
Območje pripombe
Naselje: Brezje pri Oplotnici
Parcelna številka: 459/4
K.o.: Brezje pri Oplotnici
Vsebina pripombe: Vlagateljica pripombe se ne strinja s smernicami Ministrstva za kmetijstvo.
Glede na dejstvo, da je poseljena in je del parcele že zazidljiva, predlaga stavbnega zemljišča čez
celotno parcelo.

Odgovor:
Za obravnavano območje je bila podana pobuda za spremembo namembnosti iz kmetijske v stavbno
za namen gradnje stanovanjskih objektov za otroke, ki jo Občina vodi z oznako ID pobude 137.
Pobuda je bila izločena že pri pripravi osnutka, ker je v nasprotju s 44. členom Zakona o
prostorskem načrtovanju (Ur. L . RS, št. 33/2007), ki govori o posegih v prostor na območjih izven
naselij. Občina se ne strinja z navedbami iz pripombe, da je okolica poseljena in da je del parcele že
zazidljiv. Parcela se nahaja izven naselja in je po namenu v celoti v območju kmetijskih zemljišč
(druga kmetijska zemljišča). Iz navedenega sledi , da se pripombi, podani na javni razgrnitvi
Občinskega prostorskega načrta občine Oplotnica, ne more ugoditi.

Številka pripombe/predloga: 22
Vlagatelj pripombe:
Območje pripombe
Naselje: Brezje pri Oplotnici
Parcelna številka: *54, 290/3, 290/4
K.o.: Brezje pri Oplotnici
Vsebina pripombe:
Na parcelah št. 54, 290/3 in 290/4 se vlagatelj ne strinja z vrisom vodnih površin oziroma bi se
strinjal za del parcele št. 290/4. Na parceli *54 je stal objekt, ki je bil zgrajen 1870. Objekt je bil
porušen, ker je bil v zelo slabem stanji. Na omenjeni parceli bi pobudnik želel postaviti manjši
stanovanjski objekt in predlaga, da se omenjeno parcelo in pa parcelo 290/3, vse k.o. Brezje pri
Oplotnici spremeni v stavbno zemljišče. Strinja se, da se zgornji del parcele (ni nazorna prikaza za
kolikšen del parcele gre) št. 290/4, ki meji z parcelo 290/2 (last Kluba ribičev Oplotnica) v
občinskem prostorskem načrtu opredeli kot vodno zemljišče.
Odgovor:
Z ozirom na dejstvo, da je stranka predložila kopijo historičnega katastra ter fotografije, ki
dokazujejo, da je na tem mestu stal stal objekt, se območje prepozna kot avtohtona poselitev, ki ji
pripada stavbno zemljišče z oznako podrobne namenske rabe A. Stavbno zemljišče se opredeli v
okvirih parc. št. 290/3 k.o. Oplotnica, v velikosti 263 m2.

Številka pripombe/predloga: 23
Vlagatelj pripombe:
Območje pripombe
Naselje: Dobriška vas
Parcelna številka: 1081, 1071/3
K.o.: Zgornje Gruškovje
Vsebina pripombe: Predlaga se legalizacija obstoječega objekta velikosti 35 m2 na parcelnih
številkah
Odgovor:
Glede na dejstvo, da je Občina ažurirala (vrisala stavbno zemljišče pod objekti) za več pobud, ki se
nahajajo v dolini (naselje Markečica) in se nahajajo v območju poplav, se opredeli stavbno
zemljišče z oznako podrobne namenske rabe SK (površine podeželskega naselja) v velikosti 242 m2
brez možnosti širitve.

Številka pripombe/predloga: 24*
Vlagatelj pripombe: Upravna enota
Območje pripombe
Naselje: Celoten OPN
* namenjeno kot dopolnilno gradivo za odločanje Občine, se ne objavi
Vsebina pripombe: Pripombe k odloku
12. alineja 22. člena, potrebno ugotoviti, kdo bo izvajal izpolnjevanje pogojev o vizualni
izpostavljenosti?
•

Alineja se preoblikuje tako, da se glasi: „Spodbuja se proizvodnjo elektrike iz sončne
energije, prednostno na strehah in fasadah objektov.“

32. člen: razširitev besedila o zasnovi kmetijstva podobno kot to velja za gozdarstvo.
• Zasnova gozdarstva vsebuje tudi konkrene izvedbene pogoje, ki se prestavijo v poglavje o
prostorskih izvedbenih pogojih za območja gozdov.
48. člen:Izraz enostavni objekt- njegova definicija ni v skladu z veljavno zakonodajo:
• kot enostavni objekt je razumljen objekt, ki pripada osnovnem objektu. Taka definicija izhaja
18. člena Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave OPN... (Uradni list RS, 99/2007) in
zaobjema enostavne in nezahtevne objekte iz Uredbe o vrstah objektov glede na zahtevnost
(Uradni list RS, št. 37/2008)
52. člen, 17. točka: predlaga se, da se doda kiosk za prodajo sveč na pokopališčih.
• Doda se določilo, ki omogoča postavitev kioska na pokopališčih
20. alineja, Oporni zidovi
• oporni zidovi (dodajo se tudi škarpe) kot nezahtevni objekti se lahko gradijo do višine 1,5 m
21. alineja; manjkajo škarpe, kovane ograjevanje
• škarpe se dodajo v predhodno točko, predpisano oblikovanj ograj se izvzame
54. člen:
5. alineja
• besedilo se dopolni; nezahtevni in enostavni objekti se gradijo 3 m do meje, ureditve v nivoju
terena pa na mejo,
7. alineja
•
ograje se lahko postavijo na posestno mejo
59.
člen, 3 točka; pisno soglasje soseda, če vodi potekajo po zasebnih površinah- zakon zahteva
sklenitev služnostne pogodbe (izkazana pravica graditi)
• besedilo se ustrezno dopolni
79. člen 2 alineja 7. točke
• alinejo v zvezi z gradnjo pomožnih objektov se v celoti črta
Priloga 1
izraz enostavni objekti se zamenja z izrazom nezahtevni in enostavni objekti
SS- preveri se možnost umeščanja gradbenih inženirskih objektov- dodajo se komunalni vodi (vodovod,
kanalizacija)
dodajo se določbe za možnost umeščanja fotovoltaičnih celic in toplotnih zbiralnikov
preveri se možnost graditve kleti

