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1. UVODNA OBRAZLOŽITEV 

1.1 PREDSTAVITEV INVESTICIJSKE NAMERE 

Občina Ormož želi na območju enote urejanja prostora OR 42 izdelati podrobni prostorski načrt za 

gradnjo individualnih stanovanjskih stavb, s čimer se bo zagotovilo dodatne gradbene parcele za 

tovrstno gradnjo, namenjeno predvsem mladim družinam. 

V skladu s 118. členom ZUreP-2 odločitev za pripravo OPPN temelji na odločitvah in usmeritvah iz 

OPN, izhodiščih za pripravo OPPN, če se ta pripravlja na podlagi izkazane potrebe občine in ni 

predviden v OPN, ali na pobudi investitorja priprave OPPN. Če usmeritve za pripravo OPPN v OPN 

niso vnaprej podane ali celovite, se pripravijo izhodišča za pripravo OPPN ob smiselni uporabi 

določb 108. člena ZUreP-2. 

1.2 NAMEN IN POTREBA PO PRIPRAVI OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA 
NAČRTA (OPPN) 

V skladu z občinskim prostorskim načrtom občine Ormož, je na območju enote urejanja prostora OR 

42, predvidena priprava podrobnejšega načrta. V skladu z namensko rabo je območje namenjeno 

čisti stanovanjski pozidavi. 

Nova stanovanjska soseska bo namenjena predvsem mladim družinam za potrebe gradnje 

individualnih stanovanjskih hiš. 

1.3 INVESTITOR IN UPRAVLJAVEC PROSTORSKE UREDITVE 

Občina Ormož bo na območju stanovanjske soseske zagotovila minimalno komunalno oskrbo 

posameznih gradbenih parcel. V prvi fazi se bo zgradila javna prometna mreža z vso pripadajočo 

potrebno gospodarsko javno infrastrukturo (vodovodno omrežje, hidrantno omrežje, 

transformatorska postaja z elektro omrežjem, javna razsvetljava, odvodnjavanje komunalne 

odpadne vode (fekalna kanalizacija), odvodnjavanje padavinskih voda (meteorna kanalizacija), 

elektronske komunikacije, plinovodno omrežje, ekološki otoki). Investitor javnega cestnega omrežja 

in minimalne komunalne oskrbe bo Občina Ormož. 

Upravljavec javnega prometnega omrežja in gospodarske javne infrastrukture bo Občina Ormož oz. 

koncesionar, ki ga določi Občina. 

Upravljavec posamezne gradbene parcele bo posameznik / lastnik parcele. 

 

  



  

 
verzija: SPK_01  © Copyright Savaprojekt d.d. 

 
 

Izhodišča za pripravo OPPN stanovanjska soseska OR 42 SP 
  Št. projekta: 20106-00 

 Stran 5 

 
 

2. ZASNOVA UMESTITVE STANOVANJSKE SOSESKE IN DRUGIH POSEGOV V 
PROSTOR 

2.1 OPIS OBMOČJA OPPN OZ. LOKACIJE STANOVANJSKE SOSESKE 

Območje stanovanjske soseske se nahaja zahodno od občinskega središča Ormož in je vpeto med 

vpadno cesto (Ptujska cesta) v center Ormoža in glavno železniško progo Pragersko – Hodoš ter ob 

sotočje reke Drave, Sejenskega potoka, Pesnice in Lešnice. 

Območje je velikosti ca. 5,5 hektara. 

 

Slika 1: prikaz območja OPPN na DOF (vir: lasten) 

 

Obstoječa pozidava 

Na območju urejanja se nahajajo tri domačije z direktnimi dostopi iz Ptujske ceste, ter urejena 

stanovanjska ulica (priključek tudi iz Ptujske ceste) vzdolž katere je že zgrajenih pet individualnih 

stanovanjskih hiš. 

 

Drava 
Pesnica 

Lešnica 

Ptujska cesta 

Sajenski potok 

železniška proga 
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Obstoječe prometno omrežje 

Območje je s prometnega vidika dostopno s severne strani iz zbirne mestne ceste LZ 303071 

(Ptujska cesta), na južni strani pa je omejeno z glavno železniško proga Pragersko – Hodoš. 

Zahodno in vzhodno od območja se nahajajo kmetijske površine. 

 

Gospodarska javna infrastruktura (GJI) 

Območje urejanja ni ustrezno opremljeno z gospodarsko javno infrastrukturo. 

Na podlagi geodetskega posnetka obstoječega stanja terena ter javno dostopnih evidenc je razbrati, 

da se na območju nahaja plinovodno omrežje, omrežje elektronskih komunikacij ter zračno elektro 

omrežje. 

Obstoječa pozidava je priključena na javno električno in javno vodovodno omrežje. 

 

Slika 2: Prikaz GJI na območju OPPN (vir: Piso, avgust 2020) 
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2.2 ZASNOVA UMESTITVE STANOVANJSKE SOSESKE Z OPISOM TEHNIČNIH 
ZNAČILNOSTI 

Na območju enote urejanja prostora OR 42 je načrtovana izgradnja nove stanovanjske soseske s 

kapaciteto 50 novih individualnih stanovanjskih hiš. Obstoječa pozidava se ohranja. 

2.2.1 OBMOČJE NAČRTOVANIH UREDITEV 

Območje načrtovanih ureditev zajema zemljišče velikosti ca. 5,5 hektara s parcelnimi številkami: 

870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 885, 887, 888, 892/1, 892/2, 892/3, 892/4, 

892/5, 892/6, 893/1, 893/2, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, del 1276/2 in del 1279, 

vse k.o. Ormož (332) in so razvidne iz priložene situacije. 

2.2.2 DOPUSTNE DEJAVNOSTI 

Na območju OPPN stanovanjska soseska OR 42 je predvideno le bivanje. 

2.2.3 DOPUSTNE VRSTE OBJEKTOV GLEDE NA NAMEN 

Na območju je v sklopu posamezne gradbene parcele predvidena postavitev ene individualne 

stanovanjske hiše (osnovna stavba) ter pomožnih stavb kot so garaže, nadstrešnice, lope za 

orodje, senčnice, bazeni in podobno. 

Poleg stavb pa je dovoljena tudi gradnja gradbeno inženirskih objektov (cesta, GJI, ograje, oporni 

zidovi in podobno) ter izvedba drugih gradbenih posegov (preoblikovanje terena, urbana oprema in 

podobno). 

2.2.4 KLJUČNE NAČRTOVANE UREDITVE  

Na območju OPPN so predvidene naslednje ureditve: 

- 50 gradbenih parcel namenjenih za gradnjo individualnih stanovanjskih hiš; 

- gradnja javne prometne mreže (dostopna cesta I., II., III., IV., V. in povezovalna cesta II.–V.; 

- gradnja javnih parkirišč ob povezovalni cesti; 

- ureditev dostopnih poti do kmetijskih zemljišč v zahodnem in vzhodnem delu območja; 

- ureditev obračališč; 

- ureditev ekoloških otokov; 

- gradnja transformatorske postaje; 
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- gradnja ločenega kanalizacijskega sistema (fekalna in meteorna kanalizacija), javnega 

vodovoda s hidrantno mrežo, javnega elektro omrežja ter javno razsvetljavo javnih 

prometnic, omrežja elektronskih komunikacij ter plinovodnega omrežja. 

Načrtovani so tudi posegi, ki so potrebno za normalno funkcioniranje območja, vendar se nahajajo 

izven meje OPPN. Ti posegi so: 

- rekonstrukcija oz. novogradnja osmih priključkov (skupnih in individualnih) na Ptujsko cesto 

ter 

- gradnja gospodarske javne infrastrukture od območja OPPN do obstoječe infrastrukture v 

skladu s pogoji nosilcev urejanja prostora. 

2.2.5 POZIDAVA 

Obstoječa pozidava se ohranja. 

Načrtovane stanovanjske hiše se umeščajo v prostor vzdolž javnih prometnic (dostopna cesta I., II., 

III., IV. in V.) upoštevajoč gradbeno linijo, faktor zazidanosti ter ustrezne odmike. Glavno sleme 

osnovnih stavb vzdolž dostopne ceste I. je vzporedno s cesto, glavno sleme osnovnih stavb vzdolž 

dostopne ceste II., III., IV. in V. pa je pravokotno s cesto. Glavno sleme posamezne pozidave, ki je 

načrtovana južno od obstoječe stanovanjske stavbe v zahodnem delu območja, je vzporedno s 

plastnicami terena. Glavno sleme posamezne pozidave, ki je načrtovana zahodno od obstoječe 

stanovanjske stavbe v vzhodnem delu območja, je vzporedno s Ptujsko cesto. 

 

V nadaljevanju so podani okvirni pogoji glede velikosti in oblikovanja objektov, ki se lahko skozi 

postopek še prilagajajo na podlagi pobud širše zainteresirane javnosti, investitorja in nosilcev 

urejanja prostora. 

 

Osnovna stavba (individualna stanovanjska hiša): 

- osnovne tlorisne dimenzije: 10,00 x 8,00 m + aneksi do 50% bruto tlorisne površine osnovne 

stavbe; 

- višinski gabarit: max. P + M (izkoriščena ali neizkoriščena mansarda). Možnost kleti, ki mora 

biti vsaj iz ene strani popolnoma vkopana v obstoječ raščen teren; 

- streha: simetrična dvokapnica naklona 40 stopinj. Aneksi in pomožne stavbe lahko imajo 

ravne streho. Za osvetlitev mansarde so izvedejo ali strešna okna ali dvokapne frčade 

enakega naklona in kritine kot streha osnovne stavbe; 

- kritina: opečna ali betonska v odtenkih rdeče barve; 
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- fasada: bela ali pastelnih zemeljskih barv (rumena, rjava, siva). 

 

Pomožne stavbe: 

Le te morajo biti velikostno podrejene osnovni stavbi. 

2.2.6 CESTNO OMREŽJE 

Območje se opremi z novo cestno mrežo, ki je sestavljena iz dostopne ceste I., II., III., IV., V. in 

povezovalne ceste II. – V.. 

Karakteristični profil javnih prometnic je: 

- bankina 1,00 m 

- pločnik 1,35 m 

- mulda 0,40 m 

- vozišče 4,75 m 

- bankina 1,00 m 

Dostopna cesta I. se uredi kot slepa ulica z obračališčem ob katerem se uredi še ekološki otok. 

Cestni priključek dostopne ceste I. se uredi kot rekonstrukcija obstoječe poljske poti iz Ptujske ceste. 

V skrajnem zahodnem delu ceste se uredi tudi utrjen dostop do obstoječih kmetijskih površin, ki se 

nahajajo zahodno od območja OPPN. Iz dostopne ceste I. se uredi devet individualnih cestnih 

priključkov do načrtovanih stanovanjskih hiš. 

Dostopna cesta II. in III. se uredita preko novih cestnih priključkov iz Ptujske ceste pravokotno na 

Ptujsko cesto. 

Dostopna cesta IV. ima že urejen cestni priključek na Ptujsko cesto, ki se rekonstruira (večji zavijalni 

radiji) in se podaljša v smeri juga. 

Dostopna cesta V. se izvede kot slepa ulica z obračališčem in ureditvijo ekološkega otoka ter 

navezavo (utrjeno pot) na obstoječe kmetijske površine, ki se nahajajo vzhodno od območja OPPN. 

Povezovalna cesta II. – V. poteka vzdolž južnega roba območja in povezuje dostopno cesto II., III., 

IV. in V. med seboj. Stičišča se uredijo kot križišča ali manjša povozna krožišča. Na zahodni in 

vzhodni strani povezovalne ceste se uredita obračališča ter ekološki otok.  

Ptujska cesta, ki poteka severno od območja OPPN ni predvidena za rekonstrukcijo. Izvede se le 

rekonstrukcija oz. novi cestni priključki dostopnih cest I., II., III. IV. in IV.. Prav tako se izvede nov 

cestni priključek iz Ptujske ceste za posamezno pozidavo v vzhodnem delu območja ter ohranijo 

cestni priključki do obstoječe pozidave. 

 

Dostopne in povezovalne ceste se lahko opremi s pločniki in javno razsvetljavo. 



  

 
verzija: SPK_01  © Copyright Savaprojekt d.d. 

 
 

Izhodišča za pripravo OPPN stanovanjska soseska OR 42 SP 
  Št. projekta: 20106-00 

 Stran 10 

 
 

Parkiranje osebnih vozil se omogoči na javnih parkiriščih, ki so načrtovani vzdolž povezovalne ceste 

ter v sklopu posamezne gradbene parcele. 

2.2.7 STOPNJA IZKORIŠČENOSTI ZEMLJIŠČ 

Faktor zazidanosti na območju stanovanjske soseske je predviden 0,4. V sklopu posamezne 

parcele se zagotovi minimalno 25% zelenih površin, ki morajo biti zatravljene. 

2.2.8 KOMUNALNA OPREMLJENOST 

Območje stanovanjske soseske se opremi z minimalno komunalno infrastrukturo. Gradnja le te bo v 

maksimalni možni meri potekala v koridorju javnih prometnic. Morebitno obstoječo infrastrukturo se 

ustrezni prestavi oz. zaščiti. 

 Elektro omrežje: Ocenjena konična moč za 50 stanovanjskih objektov je 350-400kW. Na 

območju stanovanjske soseske se zato zgradi nova transformatorska postaja (v nadaljevanju 

TP), ki bo z električno energijo napajala celotno sosesko. Napajanje TP se izvede iz najbližje 

transformatorske postaje ali daljnovoda pod pogoji upravljavca javnega elektro omrežja. Iz 

nove TP se izvedejo nizkonapetostni priključki do posameznega odjemalca. Prav tako se iz 

TP izvede javna razsvetljava javnih prometnic. 

 Vodovodno omrežje: Stanovanjska soseska se opremi z javnim vodovodnim omrežjem. 

Način in točko priključitve poda upravljavec javnega vodovodnega omrežja. Območje OPPN 

se opremi tudi z javno hidrantno mrežo. 

 Kanalizacija za odvodnjavanje odpadnih voda (fekalna kanalizacija): Vse komunalne 

odpadne vode iz novih objektov se spelje preko kanalizacije za odvodnjavanje odpadnih voda 

v obstoječo javno kanalizacijsko omrežje, ki je navezano na Čistilno napravo Ormož. 

 Kanalizacija za odvodnjavanje padavinskih voda (meteorna kanalizacija): Čiste 

padavinske vode iz območja stanovanjske soseske se speljejo v bližnji potok Lešnico, ki se 

izliva v reko Dravo. Zaradi velikih količin te vode je potrebno kanalizacijo, ki bo potekala 

vzdolž povezovalne ceste II. – V. izvesti kot cevni zadrževalnik, ki bo preprečil hipni odtok. 

Potencialno onesnažene padavinske vode iz manipulativnih površin in javnih prometnic je 

potrebno pred izpustom v reko Savo ustrezno očistiti v lovilcih olj. 

 Elektronske komunikacije: Objekti se priključijo na obstoječe omrežje elektronskih 

komunikacij. Točko priključitve poda upravljavec omrežja. 

 Plinovodno omrežje: Stanovanjska soseska se opremi z mestno plinovodno mrežo. 

Načrtovana je nadgradnja obstoječega mestnega plinovodnega omrežja. Točko priključitve 

poda upravljavec omrežja. 
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2.3 MOŽNE VARIANTE 

Več možnih variant pozidave je bilo izdelanih v fazi usklajevanj z Občino Ormož pred izdelavo 

izhodišč.  
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3. UTEMELJITEV SKLADNOSTI Z NADREJENIMI PROSTORSKIMI AKTI TER 
DRUGIMI DOKUMENTI 

3.1 ZAKON O UREJANJU PROSTORA – ZUREP-2 

Upoštevanje temeljnih pravil urejanja prostora:  

TEMELJNA PRAVILA UREJANJA PROSTORA - ZUreP-2 
(17. do 37. člen ZUreP-2) 

SKLADNOST S TEMELJNIMI PRAVILI 
UREJANJA PROSTORA ZUreP-2 

o sodelovanje in usklajevanje pri oblikovanju in 
sprejemanju odločitev glede prostorskega razvoja; 

o vrednotenje vplivov; 
o prevlada javne koristi; 
o racionalna raba prostora; 
o prepoznavnost naselij in krajine; 
o urejanje prostora na območjih z omejitvami; 
o urejanje morja; 
o razvoj poselitve; 
o ureditveno območje naselja; 
o notranji razvoj naselja; 
o širitev ureditvenega območja naselja; 
o območje za dolgoročni razvoj naselja; 
o zagotavljanje zadostnih javnih površin v naseljih; 
o načrtovanje družbene infrastrukture; 
o ohranjanje posamične poselitve; 
o načrtovanje prostorskih ureditev v drugih; 
o ureditvenih območjih; 
o načrtovanje gospodarske javne infrastrukture; 
o enota urejanja prostora; 
o določanje namenske rabe prostora; 
o določanje prostorskih izvedbenih pogojev; 
o merila za določanje gradbenih parcel stavb. 

Občina Ormož ima sprejet občinski prostorski načrt 
v katerem ima določeno, da se za predmetno 
območju izdela občinski podrobni prostorski načrt. 
Območje je v skladu z OPN opredeljeno kot čisto 
stanovanjsko območju, ker OPPN tudi načrtuje. 

Preglednost in odprtost postopka bo v nadaljnjih 
fazah potekala v skladu z ZUreP-2 in ustaljeno 
prakso Občine Ormož, ki vodi postopek priprave 
OPPN.  
 

 
 
 

3.2 SKLADNOST Z OBČINSKIM PROSTORSKIM NAČRTOM (OPN) OBČINE ORMOŽ 

Načrtovana investicijska namera je skladna z Odlokom o Občinskem prostorskem načrtu občine 

Sevnica (Uradni vestnik občine Ormož, št. 4/2013, 10/2013, 1/2016 in 7/2017), ki v 45. členu 

navaja, da je potrebno za enoto urejanja EUP OR 42 izdelati OPPN, v 129. členu pa so navedene 

usmeritve za izvedbo podrobnega načrta, ki so v celoti upoštevane. 

3.3 SPLOŠNE SMERNICE NOSILCEV UREJANJA PROSTORA 

Pri načrtovanju nove stanovanjske soseske bodo upoštevane splošne smernice s področja 

usmerjanja poselitve, energetike, splošne naravovarstvene smernice, splošne smernice s področja 

upravljanja z vodami, splošne smernice za področje varstva nepremične kulturne dediščine ter ostale 

usmeritve, ki jih bodo podali nosilci urejanja prostora. 
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3.4 UPOŠTEVANJE DRUGIH RAZVOJNIH IN VARSTVENIH DOKUMENTOV 

3.4.1 PRAVNI REŽIMI IN OMEJITVE V PROSTORU 

Območje OPPN stanovanjska soseska OR 42 se nahaja na ekološko pomembnem območju 

(EPO) št. 41500 Drava – spodnja. 

 

Slika 3: Prikaz ekološko pomembnega območja (vir: Atlas okolja, avg. 2020) 

 

Južno od območja poteka železniška proga Pragersko – Hodoš, zato se območje OPPN nahaja v 

varovalnem pasu železniške proge, ki znaša 100 m od varovalnega progovnega pasu železniške 

proge. Za območje železniške proge je tudi v veljavi Državni prostorski načrt za elektrifikacijo in 

rekonstrukcijo železniške proge Pragersko – Hodoš (Ur. l. RS, št. 51/09, 51/09, 80/10 – ZUPUDPP 

in 12/14). 

   

Slika 4 (levo): Prikaz prometne infrastrukture (vir: Piso Ormož, avg. 2020) 

Slika 5 (desno): Prikaz državnega prostorskega načrta za železniško progo (vir: Piso Ormož, avg. 2020) 
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Zahodno, vendar izven območja, se nahaja arheološko najdišče – Hajndl (IDŠ.: 6033), ki se ureja 

z Odlokom o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju občine Ormož (Uradni 

vestnik občine Ormož, št. 21/2017-9). 

 

Slika 6: Prikaz arheološkega najdišča - Hajndl (vir: Register kulturne dediščine, avg. 2020) 

 

Južno od območja OPPN teže reka Drava s pritoki (Pesnica, Lešnica, Sajenski potok). Pesnica je 

naravna vrednota (NV) št. 80027 – mrtvica in stara struga. Drava pa spada v Naturo 2000 (SPA in 

SAC). 

  

Slika 7 (levo): Prikaz naravne vrednote - Pesnica (vir: Atlas okolja, avg. 2020) 

Slika 8 (desno): Prikaz Nature 2000 – Drava (vir: Atlas okolja, avg. 2020)  
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4. POTREBNE INVESTICIJE V KOMUNALNO OPREMO IN DRUGO GOSPODARSKO 
JAVNO INFRASTRUKTURO TER DRUŽBENO INFRASTRUKTURO 

Na območju OPPN stanovanjska soseska OR 42 je načrtovana izgradnja 50 novih individualnih 

stanovanjskih hiš. Za zagotovitev minimalne komunalne oskrbe območja je potrebna izgradnja javne 

prometne mreže ter pripadajoče gospodarske javne infrastrukture in sicer vodovodno omrežje, ločen 

kanalizacijski sistem, elektro omrežje, telekomunikacijsko in plinovodno omrežje. Javne ceste se 

opremijo z javno razsvetljavo. Uredijo se ekološki otoki, javna parkirišča ter nova transformatorska 

postaja. 

Javne prometnice 

Na območju OPPN je predvidena izgradnja šestih novih dostopnih cest in sicer: 

- dostopna cesta I.; 

- dostopna cesta II.; 

- dostopna cesta III.; 

- dostopna cesta IV.; 

- dostopna cesta V. in 

- povezovalna cesta II. – V.. 

Dostopne ceste I., II., III. in IV. se izvedejo pravokotno na Ptujsko cesto, dostopni cesti I. in V. se 

izvedeta kot slepi ulici, cesta II. - V. pa v južnem delu območja povezuje dostopne ceste II., III., IV. 

in V.. Priključki dostopnih cest na Ptujsko cesto se uredijo pravokotno z ustreznimi zavijalnimi radiji. 

Vzdolž južnega roba Ptujske ceste je deloma urejen odvodni jarek ceste, deloma pa pločnik. Pri 

ureditvi novih priključkov je potrebno ustrezno urediti oz. ohraniti odvodnjavanje Ptujske ceste. 

 

Slika 9: Pogled na Ptujsko cesto v smeri proti centru Ormoža (vir: Google maps, avg. 2020)  
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Obračališča in ekološki otoki 

Na koncu slepih ulic in povezovalne ceste se izvedejo obračališča za komunalna vozila, vozila 

zimske službe,…. Ob obračališčih se uredijo ekološki otoki. 

Gospodarska javna infrastruktura 

Načrtovane stavbe na območju stanovanjske soseske se priključi na obstoječo gospodarsko javno 

infrastrukturo po pogojih upravljavcev le te. Infrastrukturne vode se v maksimalni možni meri načrtuje 

v komunalnem koridorju javnih prometnic. 

Infrastrukturne ureditve zajemajo: 

 Odstranitev oz. prestavitev zračnega elektro voda; 

 Prestavitev obstoječega telekomunikacijskega voda; 

 Izvedbo ločenega kanalizacijskega sistema (fekalne vode v ČN Ormož, meteorne vode v 

Lešnico); 

 Dograditev obstoječega javnega vodovodnega omrežja s hidrantno mrežo; 

 Izgradnja nove transformatorske postaje ter napajalnega SN elektro kablovoda; 

 NN elektro priključki do posamezne stavbe iz nove TP; 

 javna razsvetljava iz nove TP; 

 Izgradnja plinovodnega omrežja, 

 Izgradnja telekomunikacijskega omrežja; 

 Postavitev ekoloških otokov. 

Družbena infrastruktura 

Družbena infrastruktura kot so šola, zdravstvena oskrba, trgovine, banka,… so že zagotovljene v 

centru Ormoža in bližnji okolici in so peš dostopne v 10-15 minutah. 
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5. SPREMEMBA NAMENSKE RABE 

 

Občina Ormož lahko v skladu s petim odstavkom 117. člena ZUreP-2 (Ur. l. RS, št. 61/2017) z OPPN 

spremeni namensko rabo prostora in prostorske izvedbene pogoje brez poprejšnje spremembe 

OPN, če je taka sprememba: 

– potrebna za izvedbo občinskega razvojnega programa ali drugega razvojnega projekta v skladu z 

regionalnim razvojnim programom, 

– skladna s cilji prostorskega razvoja občine, 

– skladna s pravnimi režimi in 

– ko gre za spremembo iz bolj intenzivne v manj intenzivno namensko rabo prostora. 

 

Z OPPN stanovanjska sos4eska OR 42 sprememba namenske rabe ni potrebna. 

 

 

Slika 9: Izsek iz karte namenske rabe prostora (nrp) in enot urejanja prostora v OPN občine Ormož (vir: Piso Ormož, avg. 2020) 
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6. OKVIRNI ROKI ZA IZVEDBO OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA 
NAČRTA IN INVESTICIJ 

 

Faza rok izvedbe aktivnosti pristojnost 

Izdelava izhodišč za pripravo OPPN 30 delovnih dni od pridobitve geodetskega 

posnetka September 2020 

izdelovalec OPPN 

Javni posvet za oblikovanje izhodišč 

za pripravo OPPN 

September 2020 Občina 

Dopolnitev izhodišč za pripravo 

OPPN 

Oktober 2020 izdelovalec OPPN 

Priprava sklepa o pripravi OPPN in 

pridobitev identifikacijske številke 

prostorskega akta 

Oktober 2020 Občina in 

izdelovalec OPPN 

Objava sklepa in izhodišč na spletni 

strani občine 

Oktober 2020 Občina 

Pridobitev mnenj o verjetnosti 

pomembnejših vplivov na okolje ter 

pridobitev konkretnih smernic 

nosilcev urejanja prostora (NUP) 

zakonsko določen rok 30 dni (november 

2020) 

izdelovalec OPPN 

Pridobitev odločitve o potrebnosti 

izvedbe celovite presoje vplivov na 

okolje 

zakonsko določen rok 21 dni (december 

2020) 

MOP 

Izdelava osnutka OPPN 30 delovnih dni od pridobitve odločbe o 

(ne)potrebnosti izvedbe CPVO (januar 

2021) 

izdelovalec OPPN 

Uskladitev osnutka z Občino  2 delovna dneva od prejetja osnutka OPPN Občina in 

izdelovalec OPPN 

Objava osnutka na spletni strani 

občine 

1 delovni dan od potrditve osnutka Občina 

Pridobitev prvih mnenj NUP na 

osnutek 

zakonsko določen rok 30 dni (možno 

podaljšanje za še 30 dni) (februar 2021) 

NUP 

Izdelava dopolnjenega osnutka 

OPPN in gradiva za javno razgrnitev 

20 delovnih dni po prejemu zadnjega 

mnenja (marec 2021) 

izdelovalec OPPN 

Objava javnega naznanila in 

dopolnjenega osnutka na spletni 

strani občine  

10 dni (zakonski rok sicer ni določen) 

(marec 2021) 

Občina 

Javna razgrnitev z javno obravnavo zakonsko določen rok 30 koledarskih dni 

(maj 2021) 

Občina 

Izdelava stališč do pripomb javnosti 15 delovnih dni od dneva prejema vseh 

pripomb iz javne razgrnitve in javne 

obravnave (junij 2021) 

Občina in 

izdelovalec OPPN 

Izdelava predloga OPPN 15 delovnih dni od potrditve stališč do 

pripomb javnosti (junij 2021) 

izdelovalec OPPN 

Uskladitev predloga z Občino 2 delovna dneva od prejetja predloga OPPN 

(junij 2021) 

Občina in 

izdelovalec OPPN 

Objava predloga OPPN na spletni 2 delovna dneva od potrditve predloga (junij Občina 
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strani občine 2021) 

Pridobivanje drugih mnenj NUP na 

predlog 

zakonsko določen rok 30 dni (možno 

podaljšanje za še 30 dni) (julij 2021) 

Občina 

Izdelava usklajenega predloga OPPN 15 delovnih dni od prejema zadnjega 

pozitivnega mnenja nosilcev urejanja 

prostora (avgust 2021) 

Izdelovalec OPPN 

Sprejem na občinskem svetu 30 dni od izdelave usklajenega predloga oz. 

po urniku sej Občinskega sveta (september 

2021) 

Občina 

Objava Odloka o OPPN v uradnem 

glasilu  

10 dni od sprejema na Občinskem svetu 

(september 2021) 

Občina 

Oddaja končnega gradiva 5 delovnih dni od objave Odloka v Uradnem 

glasilu (september 2021) 

Izdelovalec OPPN 

Če se bo izdelovalo celovito presojo vplivov na okolje se terminski plan ustrezno koregira. 

 

Investitor namerava pričeti z gradnjo v letu 2022. Zaključek investicije je predvidena v letu 2023. 
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7. SEZNAM VSEH UPORABLJENIH RAZPOLOŽLJIVIH PODATKOV IN STROKOVNIH 
PODLAG Z NAVEDBO VIROV 

 

 Geodetski načrt št. 49/2020, izdelal Mizarstvo in geodetske storitve Pozeršek, Klemen 

Pozeršek s.p., Lože 4a, 3273 Rimske Toplice, julij 2020; 

 Odlok o Občinskem prostorskem načrtu občine Ormož (Uradni vestnik občine Ormož, št. 

4/2013, 10/2013, 1/2016 in 7/2017) ter 

 ostali javno dostopni podatki. 
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8. GRAFIČNE PRILOGE 

 

1 Ureditvena situacija s prerezom        M: 1:500 

 

 


