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K 8. TOeKr
Stevilka
Datum:

Na podlagi 17.6lena Statuta obdine Poddetrtek (Uradni list RS,5t.54/2010,1712016,
redni seji dne
spre1el
3212018), je Obdinski svet Obdine Pod6etrtek na
naslednji

SKLEP
Ob6inski svet Obdine Poddetrtek spreime Odlok

o

obdinskem podrobnem

prostorskem nadrtu za stolp na Rudnici, v prvi obravnavi.

Zupan
Obdine Pod6etrtek
Peter Misja

VROEITI:
pripravljavec nadrta
zbirka dokumentarnega gradiva

-

Obrazloiitev in utemeljitev
1. Uvod

(v nadaljevanju: OPPN) se
Obmodje, ki se ureja z obdinskim podrobnim prostorskim nairtom za stolp na Rudnici
je 0,38 ha, zajema pa
nahaja na gozdnatem obmodju Rudnice, tik pod vrhom Silavec (622m\. Povriina obmodja
(stanje
zemljiSkokatastrskega
zemljiiia oziroma dele zemlji5i parcelnih Stevilk 878/1,87812in 879, vse k.o. Sopote
prikaza na dan 1.3.2018).

popestritve turistiine in
Obdina podaetrtek ieli umestiti razgledni stolp na obmodje Rudnice z namenom
(odsek evropske peipoti E-7 med
pe5poti
obstojeaih
na
omreZje
iportnorekreacijske ponudbe. Lokacija se navezuje
poddetrtkom in Olimjem, lokalne peipoti iz smeri Tinskega in Poddetrtka. Razgledni stolp bo s svojo viSino
(razgledna ploiiad naj bi bila umeitena okvirno 30 m nad koto terena) omogotal neokrnjene poglede na 5ir5o
okolico.
Za razgledni stolp je bil

ie pripravljen projekt

za pridobitev gradbenega dovoljenja (osnovni projekt iz leta 2010,

dopolnjen v letu 2017) in k njemu pridobljena vsa kljuina soglasja, vendar gradbenega dovoljenja ni bilo mogoee
pridobiti, ker je bila vvmesnem iasu ukinjena pravna podlaga za izdajo le-tega. Projekta glede na fazo, v kateri se
je postopek nahajal, tudi ni bilo moZno vkljuditi v obdinski prostorski nadrt.
Obdina Poddetrtek se je zato odlodila, da bo ob upoitevanju 55. ilena Zakona o prostorskem natrtovanju (ZPNadrU

Ur.l. RS, ar.33lO7,7OlO8-zVO-18,108/09,80/10-zUPUDPP,

43/!!-zKz-C,571L2,571L2-ZUPUDPP-A,709/t2,

761L4-odl. US, t4/!5-ZUUJFO in6L|LT -ZUreP-2\ustrezno podlago za realizacijo razglednega stolpa
pripadajodimi ureditvami zagotovila z OPPN.

s

2. Postopek priprave
Kljudni koraki
sklep o zaietku priprave

priprava osnutka OPPN in posredovanje le-tega nosilcem urejanja prostora

v

smernice

priprava dopolnjenega osnutka OPPN
javna razgrnitev in javna obravnava
sprejem stali5i do pripomb, prejetih v iasu javne razgrnitve
priprava predloga OPPN ter posredovanje le-tega nosilcem urejanja prostora

v

mnenje

obravnava in sprejem na obdinskem svetu
Postopek priprave se je zadel na podlagi 57. dlena ZPNaart s Sklepom o zadetku priprave Obdinskega podrobnega
prostorskega natrta za stolp na Rudnici, ki ga je dne 16. 2.20L8 sprejel Obdinski svet Obiine Poddetrtek.
Osnutek OPPN je bil pripravljen ob upo5tevanju izhodiSi veljavnih prostorskih aktov obdine, izraiene investicijske
namere ter ie izdelane projektne dokumentacije in k njej pridobljenih projektnih pogojev in soglasij. Gradivo je bilo
v marcu 2018 posredovano 10 nosilcem urejanja prostora, da nanj podajo svoje smernice. Na vlogo se je odzvalo 8
nosilcev urejanja prostora (od tega je en nosilec urejanja prostora izdal dvoje smernic). Do faze priprave gradiva za
sejo odbora za urejanje prostora, komunalno dejavnost in varstvo okolja Obdina Poddetrtek 5e ni prejela odlodbe, v
kateri ministrstvo, pristojno za okolje, odloii ali je v postopku priprave OPPN potrebno izvesti postopek celovite
presoje vplivov na okolje.
Pridobljene smernice so bile podlaga za pripravo dopolnjenega osnutka OPPN, ki bo javno razgrnjen in v prvem
branju obravnavan na obdinskem svetu. Na podlagi pripomb in predlogov javnosti ter pripomb obfinskega sveta in
njegovih delovnih teles bo pripravljen predlog OPPN, ki bo posredovan nosilcem urejanja prostora, da nanj podajo
svoja mnenja. Usklajen predlog OPPN bo predloien obiinskemu svetu v drugo obravnavo in sprejem.

3. Uporabljeni podatki in druga izhodiSda za pripravo

I

pri pripravi OppN je bil uporabljen geodetski nairt, ki ga je pod 5t. projekta GEO STIL t7'0501t dne 23' 6' 20L7
privzeti podatki o
izdelalo podjetje GEO STIL, geodetske storitve, Luka Hostnik, s.p.. lz geodetskega nadrta so bili
javni
infrastrukturi' V
obstojeaih objektih, parcelaciji in konfiguraciji terena ter podatki o obstojedi gospodarski
GJI'
delu, kjergeodetski nadrt ni bil izdelan, so bili vfazi osnutka uporabljeni podatki LIDAR, ZKP in katastra
OPPN'
obmofje
celotno
zajemal
da
bo
javne
tako
dopolnjen,
razgrnitve
Geodetski nadrt bo do faze
pri obravnavi obmodij, ki so zavarovana z razlidnimi pravnimi reiimi (obmodja varstva kulturne dediSdine, obmoija
priprave
varovanja voda ipd.), so bili uporabljeni podatki iz prikaza stanja prostora, pripravljen za potrebe
2016 ter
v
decembru
je
podjetje
d.o.o.
Urbanisti,
ga
izdelalo
ki
Obiinskega prostorskega nairta obtine Poddetrtek,
portalih.
Vsi
relevantni
informacijskih
prostora
na
svojih
objavljajo
uradni podatki, ki jih posamezni nosilci urejanja

podatki so vkljudeni v prikaz stanja prostora.
lzhodiSta veljavnih prostorskih aktov obdine, ki so relevantna za nadrtovanje prostorskih ureditev ter oblikovanje
prostorskih ureditvenih pogojev v OPPN, so povzeta v izvletku iz hierarhiino vi5jih aktov.
OppN je pripravljen v skladu s Pravilnikom o vsebini, obliki in nadinu priprave obiinskega podrobnega prostorskega
nadrta (Ur.l. RS, 5t. 99/07 in 6Llt7 -ZUreP-2\. V postopku priprave pa so bili upoitevani tudi drugi predpisi, ki
pokrivajo podrotje prostorskega nairtovanja in graditve objektovter Stevilni podroini predpisi in razvojni
dokumenti, ki pokrivajo tematike, obravnavane v OPPN.
lzdelano je bilo GeoloSko-geotehnidno mnenje (Gprocom d.o.o., projekt

it.

1004/2010, ianuar 2010).

Pri pripravi OPPN so bili upo5tevani tudi ie izdelana projektna dokumentacija ter k njej pridobljeni projektni pogoji
in soglasja, in sicer:
. PGD, Urbis d.o.o. Smarje priJel5ah, projekt 5t. U-40l2009, marec 2010,
. dopolnitev vodilne mape, Urbis d.o.o. Smarje pri Jel5ah, projekt 5t. U-40/2009-D1, oktober 2017,
. projektni pogoji Zavoda za gozdove Slovenije, Obmodna enota Celje it.3407-t1912077 z dne 5. 9. 2017,
. soglasje Zavoda za gozdove Slovenije, Obmoina enota Celje 5t. 3407-119/2077 z dne 9. 10. 2017 in
. soglasje Lovske druiine Poddetrtek z dne t7.10.2017.

4. Smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora
Osnutek OPPN je bilo v marcu leta 2018 posredovan 10 nosilcem urejanja prostora, da nanj podajo svoje smernice.
Svoje smernice je podalo 8 nosilcev urejanja prostora (od tega je en nosilec urejanja prostora izdal dvoje smernic).
Podane smernice so bile smiselno upo5tevane pri pripravi dopolnjenega osnutka OPPN (najvei sprememb je bilo
pri reSitvah prometnih povriin vezano na mnenje nosilcev urejanja prostora s podrodja gozdarstva, manjSe
spremembe so bile izvedene tudi vezano na podroiji zrainega prometa ter zaidite in reievanja).
Seznam nosilcev urejanja prostora, ki so bili zaproSeni za izdajo smernic k osnutku OPPN z navedbo pridobljenih
smerntc
Elektro Celje d.d., Vrundeva 2a, 3000 Celje Inosilec urejanja prostora smernic ni podal v zakonsko predvidenem

rokul
Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za letalski in pomorski promet, Sektor za pomorstvo [smernice 5t. 35065120L8/4-0020L644 z dne 7 .5. 20181

Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za letalski in pomorski promet, Sektor za pomorstvo [smernice 5t. 35065l2Ot2/370-O2O2L254 z dne 11. 4.20781
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribi5tvo [smernice 5t. 3401z dne 16.4. 20181

6412006l!5

Ministrstvo za obrambo, Uprava

RS za

zaidito in reSevanje [smernice 5t.350-84/2018-2-DGZR 2dne23.3.2018]

Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija

RS za

vode, Sektor obmodja Savinje 135020-78/2018-3 z dne 11. 4. 20181

Obdina Podietrtek [nosilec urejanja prostora smernic ni podal, saj je relevantne usmeritve v postopku podal ie

kot pripravljavecl
OKP JAVNO PODJETJE ZA KOMUNALNE STORITVE ROGASKA SLATINA
z

d.o.o. [smernice 5t. 511-893/2-20L8-UK/AG

dne 23. 3. 20181
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oPPN z navedbo pridobljenih
Seznam nosilcev urejanja prostora, ki so bili zaproSeni za izdajo smernic k osnutku

smernic
Telekom Slovenije d.d. [smernice 5t. 17610202-00131201803140011 z dne 11. 4. 2018]

zavod zagozdove slovenije, oE celje [smernice it.3407-4912018 z dne 11. 4. 2018]
Zavod

RS za

varstvo narave, OE Celje [smernice 5t. 1-ll|-158/2-O-18/TA z dne 29. 3. 2018]

Ministrstvo, pristojno za okolje, je bilo zaproieno, da odlodi ali je v postopku priprave OPPN potrebno izvesti
postopek celovite presoje vplivov na okolje. Do faze priprave gradiva za sejo odbora za urejanje prostora,
komunalno dejavnost in varstvo okolja Obdina Poddetrtek odlodbe 5e ni prejela.

5. Vsebina OPPN

Tekstualni del
L Uvodne dolotbe

ll. Opis prostorske ureditve

lll. Umestitev nadrtovane ureditve v prostor
lV. Zasnova projektnih reSitev in pogojev glede prikljudevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in

grajeno javno dobro
V. ReSitve in ukrepi za celostno ohranjanje kulturne dediiiine

Vl. Reiitve in ukrepi za varovanje okolja, naravnih virov in ohranjanje narave

Vll. Reiitve in ukrepi za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesredami, vkljuino z varstvom pred
poiarom
Vlll. Etapnost izvedbe prostorske ureditve
lX.

Velikost dopustnih odstopanj od funkcionalnih, oblikovalskih in tehnianih reiitev

X. Usmeritve za

doloiitev meril in pogojev po prenehanju veljavnosti

OPPN

Xl. Kondne dolodbe

Grafiinidel
1. lzsek iz grafiEnega natrta kartografskega dela prostorskega plana obdine Poddetrtek s prikazom lege prostorske
ureditve na 5ir5em obmodju
2. Obmodje OPPN z obstojedim parcelnim stanjem
3. Prikaz vplivov in povezav s sosednjimi obmodji
4. Zazidalna situacija
5. Prikaz ureditev glede poteka omreiij in prikljudevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo ter grajeno
javno dobro
7. Nadrt parcelacije
Priloge
Povzetek za javnost

lzvleiek iz hierarhidno vi5jih aktov
Obrazloiitev in utemeljitev
Smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora
Prikaz stanja prostora

Strokovne podlage
3

5.1. Zasnova ureditve obmodja
Obmodje se namenja gradnji razglednega stolpa in pripadajodih ureditev (dostop, parkirne povriine, zunanje
ureditve) na obmodju Rudnice. Razdeljeno je na tri funkcionalne enote:

.

.
.

Fe1, ki je namenjena ureditvi ploSdadi z razglednim stolpom in pripadajoiih zunanjih ureditev (dostopi,
stopniSia, druge zunanje ureditve za dostop in neovirano rabo objektov),
Fe2, ki vkljuduje povriine obstojeie gozdne prometnice, ki
Fe3, ki je namenjena ureditvi povriin za mirujodi promet.

sluii kot dostop,

Lega objektov na zemlji5iu je dolodena s potekom gradbenih mej in orientacijo objektov, ki so razvidne iz
grafitnega dela OPPN.

Prikaz obmoija OPPN na DOF posnetku

4

je
Maksimalni tlorisni gabarit razglednega stolpa pa 5,5 m x 5,5 m. Maksimalni vertikalni gabarit razglednega stolpa
deli
35,5 m nad koto plosdadi (vstopnega podesta). Maksimalno vi5ino lahko presegajo deli objekta, ki so sestavni
m.
2
za
najved
instalacij (signalni drog, strojne in elektro inStalacije ipd.), in sicer
Razgledni stolp je preprosta skeletna konstrukcija - palidje (pri tem so posamezni segmenti lahko tudi zaprti) s
stopniSiem in razglednimi ploSiadmi (podesti). Dopustna je tudi izvedba strehe nad najvi5jo plo5dadjo' Barva
posameznih elementov konstrukcije razglednega stolpa mora biti iz spektra temnejiih naravnih odtenkov.
Nastopna ploidad se lahko izvede kot utrditevterena (ureditev zelenice) ali s tlakovanjem z naravnim kamnom.
Uporaba drugih materialov za tlakovanje ni dopustna.
Na obmodju OPPN se zagotavljajo pei dostop in dostop za vozila (s parkirnimi povriinami ob vstopu na obmodje),

odvajanje padavinskih voda, oskrba z energijo in odvoz odpadkov. Prikljuievanje na vodovodno, kanalizacijsko,
energetsko in telekomunikacijsko omreije ter omreije javne razsvetljave ni predvideno.
Dostop do obmodja se uredi preko obstojeie gozdne ceste (funkcionalna enota z oznako Fe2), ki se prikljuduje na
lokalno cesto LC 31706L Olimje - Gastre5. Dostopna pot mora biti izvedena tako, da bo prepreien dostop
motornih vozil (vkljueno z motornimi kolesi) do razglednega stolpa, pri demer pa morajo biti zagotovljeni pretok
pe5 in kolesarskega prometa, prehod intervencijskih vozil, odvoz odpadkov ter prehod vozil za potrebe gradnje,
servisa, vzdrievalnih del in gospodarjenja z gozdovi. Na obmodju funkcionalne enote z oznako Fe3 je predvidena
ureditev petih parkirnih mest, od tega enega za gibalno ovirane osebe.
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Prikaz tipidnih etaZ, prereza in 3d sheme iz projektne dokumentacije

5.2. Pojasnila k vsebinam tekstualnega in grafitnega dela OPPN
5

l. Uvodne doloabe [1.

-

3.

tlenl

niso opredeljeni v
Poglavje opredeljuje predmet, sestavne d ele in priloge OPPN. Pojasnjeni so tudi izrazi, ki
predpise.
veljavnih predpisih, ter izrazi, kijih OPPN podrobneje opredeljuje glede na veljavne

ll. Opis prostorske ureditve [4.

-

5. alenl

podan je kratek opis prostorske ureditve. Navedene so tudi parcelne Stevilke zemljiSa, vklJuaenih v

obmoije obravnave.
Vsebine so prikazane na grafianih natrtih:
1. lzsek iz grafitnega nadrta kartografskega dela prostorskega plana obdine Podietrtek s
prikazom lege prostorske ureditve na 5ir5em obmoaju

o

o

2. Obmoije OPPN z obstojedim parcelnim stanjem

lll. Umestitev nadrtovane ureditve v prostor [6.

-

11.

ilenl

Opisani so vplivi povezave s sosednjimi obmoaji, t.j. kako se predvidene ureditve prostorsko in funkcijsko
(de.iavnosti, infrastrukturne povezave) vklapljajo v Sirii prostorski kontekst.
opredeljene so dopustne vrste gradenj, objektov glede na namen in dopustnih dejavnosti. zaradi lai.ie8a
razumevanjaje uporabl.lena terminologija iz Zakona o graditvi objektov (Ur.l. RS, 5t. 102/04 - uradno
preaisieno besedilo ,74/Os popt., g2los - zlc-B, 93/05 - ZVMS, 11U05 - odl. Us, 126107, 108109 '
61/10 - zRud-1, 20177 odl. U5,57 /72,10U13 - zDavNepr , 770/73, L911^5,61/L7 - Gz in 66/17 - odl.
US), Uredbe o klasifikaciji vrst obiektov in objektih dr:avnega pomena (Ur.l. RS, 5t. 7o9l7f in 61177 - Gz)'
dopolnilno pa tudi iz Uredbe o razvrsaanju objektov glede na zahtevnost gradnje (Ur.l. Rs, 5t. L8/13,

-

-

24h3,26173,67/17 - GZin 6u7t -ZUteP-zI.
opredeljeni so pogoji glede odmikov od sosednjih zemlji5d, ki niso neposredno razvidni

iz grafianega

dela.

Velikost in oblikovanje objektov sta opredeljena z maksimalnimi Sabariti ter pogoji glede zasnove
objektov, izbora barv itn. Kljuini parametri so opisani v razdelku 5.1..
Pogoji glede ureditve okolice stavbe se osredotoiajo zlasti na zagotavljanje ustreznega vkljudevanja
objektov v okoliiki gozdni prostor.
Vsebina je prikazana na grafianih nairtih:
3. Prikaz vplivov in povezav s sosednjimi obmoaji
4. zazidalna situacija

o
o

lV. Zasnova projektnih

reiitev in pogojev glede prikljuaevanja objektov

na gospodarsko javno infrastrukturo in

grajeno.iavno dobro [12. ilenl
V poglavju so opredeljeni pogoji za gradnjo gospodarske javne infrastrukture in javnega dobra ter za
prikljuievanje nanju (gl. tudi pojasnila v razdelku D/3.5.1.).

Vsebina.ie prikazana na grafiinlh nafrtih:
5. Prikaz ureditev glede poteka omreiij in prikljuaevanja obiektov na gospodarsko javno
infrastrukturo ter grajeno javno dobro

o

V. Reiitve in ukrepi za varovanje okolja, naravnih virov in ohranjanje narave [13.

-

17.

ilen]

Poglavje opredeljuje resitve in ukrepe za varovanje okolja, naravnih virov in ohranjanje narave ter
omejitve, ki izhajajo iz tega.
za celotno obmoije vel.iata lV. stopn.ia varstva pred hrupom in ll. stopnja varstva pred elektromagnetnim
sevanjem.
Na obmoaju nivarovanih kmetijskih zemljiid, gozdov, ki bi imeli status varovalnega gozda aligozdnega
rezervata, vodotokov, varstvenih obmoiij vodnih virov ter naravnih vrednot, zavarovanih obmofij ali

obmoaij pomembnih za ohranjanje biotske raznovrstnosti.
Vsebina ni prikazana na grafiinih naartih, ker ni posebnosti, ki bi jih bilo potrebno ponazoriti grafiano,
nekatere vsebine pa so razvidne iz grafiinega nairta 4. Zazidalna situacija.

Vl. Reiitve in ukrepi za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesreiami, vkl.iudno z varstvom pred

poiarom [18. tlen]

.
.
.

Poglavje opredeljuje resitve in ukrepe za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesredami,
vkljueno z varstvom pred poiarom ter omejitve, ki izhajajo iz tega.
obmoa.ie ni poplavno ali erozijsko ogroieno.
Vsebina ni prikazana na grafiinih naartih, ker ni posebnosti, ki bijih bilo potrebno ponazoriti grafiino,
nekatere vsebine pa so razvidne iz Brafianega nairta 5. Prikaz ureditev glede poteka omreiij in
prikljuaevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo ter grajeno javno dobro.
6

vI

Etapnost izvedbe prostorske ureditve [19. dlen]

po
Predvideno je soiasno izva.ianie naartovanih ureditev, dopustna pa je tudi etapna izvedba
posameznih funkcionalnih enotah.

v

t

velikost dopustnih odstopanj od funkcionalnih, oblikovalskih in tehnidnih resitev [20. ilenl
Dopustna odstopanja so opredeljena tako, da omogoiajo manjSe prilagoditve nairtovanih objektov v fazi
priprave projektne dokumentacije. Pri tem je upo;tevana tudi moinost odstopanj v pozicijski
nataninosti geodetskih Podatkov

lx. Usmeritve

za

dolotitev meril in po8oiev po prenehanju veljavnosti OPPN [21 ilen]

poglavje doloaa kljuane parametre, kijih je potrebno vkljuaitiv OPN po realizaciji nadrtovanih ureditev in
prenehanju veljavnosti OPPN. Doloaila so namen.iena ohranjanju kontinuitete urejanja obmoija
(funkcionalnih in oblikovnih znaiilnosti).

x. Prehodne doloibe [22. flen]
Na obmoaju veljavnosti OPPN se razveljavlja do sedaj veljavni PUP, ki ne omogoia realizaci.ie naartovanih

ureditev

xl. Konane dolotbe [23.

-

25. tlen]

poglavje vkljuauje doloibe glede moinosti vpogleda v oPPN, inipekcijskega nadzorstva nad izva.ianjem
OPPN in zaietka veljavnosti OPPN.

5.3. Dodatno pojasnilo h grafitnim prikazom
OppN vsebuje grafiane nairte, ki so pripravljeni ob upostevanju dolodil Pravilnika o vsebini, obliki in naainu
priprave obainskega podrobnega prostorskega nairta (Ur.l. RS, 5t. 99/07 in 61/11 -ZUreP-2).. G.afiini nairti so
pripravljeni le za tiste vsebine, pri katerih je z grafiinim prikazom moino bolj nazorno ponazoriti zahteve
tekstualnega dela.
Ker gre za relativno majhno obmoaje obravnave brez posebnosti, ki bi zahtevale podrobnejSo grafiino obdelavo,
oPPN ne vkljuauje naslednjih grafianih naartov, ki so sicer predvideni z omenjenim pravilnikom:
Prikaz ureditev, potrebnih za varovanje okolja, naravnih virov in ohranjanja narave;
Prikaz ureditev, potrebnih za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesreaami ter poiarom.

Vsebine iz teh dveh sklopov so v celoti obravnavane v tekstualnem delu

7

21e3/1

2182 \
2da

218' \.

8/9
2448

Fe1
Fe2

lqenda:
m.ja obmofja urcjania
razelednistotn

f
ffi
f

f
f-__l

nastonn"nloltad

[----l

*t.n.novrline/Sozdni

prostor

."i" t,*cionalnih

/ sradbene m€,e

enot

ao.toon" sozdna prometnica (kolovor)

p"'rr'n. po'.;,n"

Fe1

q.r

bp'.elbtdtsb

r bbiF.dibvdd.

&dlr l.rrtorEa. &

orPx

naad:

4. ZAZIDALNA SITUACUA
1UU

M

OPPN ZA STOLP NA RUDNICI

datum Seodetskega natda:
23. 7. 2017 lop.: v delu so upor.blreni podatki tlDAR|

DOPOTNITNI

maj 2018

112000 lizsek

1:5ml

4

2145

612.7 4

6t2 36

ar4.?B

2184

618.14

a\:3.94

6la

ql et

2i

619.54

614.54

'a,r,a,

21e3/1
2182

640,!0

21 8A

613 5?

616 13

613,5A

617.:i:1

2181

615.45

620,43

00

i

J,F

d16./3

62064

\'0,

620.44
a1B 24

6\8.?7

-

414.93

513.1?

6rc 2.r

:0
615.93
619

613,2\

\r

6te,r5

/

879

2445

Fe1
614.i0

Fe2

m

40

10

:,.

legenda:

I
I

Fe3

meja obmoaja urejanja

F_l

razgledni stolp

f-

nastopna

pldtad

meie funkcionalnih

p",t,,"upo,,4."

molno3t um.stivc p.rkfnih

mci

enot/ Sradbene m€je

oznake funk.ionalnih enot

te1

'n

l

os castc

(E]__t

zelene povrgine/ Soidni prortor

@ : 14.

a"*opn" sozdna prometnica (kolovo2)

v.hbn

obFltov

! hht ?r.mhPr.

v

rtl.du r &ld'i

l.ktlu:|m3. &h ofPl

naafr:
5.

pRrw

UREDITEV GLEDE

OEIEfiOV NA

GRAJENO IAVNO DOBRO

50

100 m

portKA oMREZ|J tN pRtKUUetvANJA

GOSPODARSKO

-

OPPN ZA STOLP NA RUDNICI

JAVNO INFRASTRUI(rURO TER

ASNOVA PROMETNIH

UREDITEV

datum geodetsketa
23. 7. 2017 [op.: v delu.o uporablFni podatki IIOAR]

tara:

maj 2018

1:2om lizsek

DOPOI-NJENI OSNUTTX

lsi
1:5001

5

ar.:

2185

2184

21Wl
2182

21U

2181

479

2448

Fe1
Fez

30

40

lqend.:
mcja obmotje

ur.j.nj.

I

obetojete meie z.mljilkih parc€l
prcdvidcn.

Fe3
tel

ou

m.i. r.mliialah

patcel

/ funkcaohalnih !not

nat. pr.dvidcnih zcmlji:kih parcel / funlcionalnah eno!

razst€dnistolp

f

nastonnacloitad

f
f-_l

crometnenovriinc

zet.n.povraine/tozdni prostor

zaloliib.ne in ob6dne totke

q.:

bpi.dil6robi*@.1&rr.d#n

v

&du: @liBt€rEB

&

@m.

nat(:

50

100 m

6. NAaRT PARcELACUE

OPPN ZA STOLP NA RUDNICI

datum Seodetskcsa naana:
23. 7. 2017 [op.: v d.lu so uporablieni podatki LlDARl

OOPOTNJTNI

mai 2018

1:2000 [izsek 1:5o0]

6

Na podtagi 61. ilena zakona o prostorskem nairtovanju (zPNaart; uradni list Rs, 5t. 33/07, 70/08

ZUPUDPP-A,70sh2,76/14 Zurep-2) in 17. ilena Statuta Obiine Poddetrtek (Uradni list RS, 5t. 54/10
Poddetrtek na... redni seji dne ... 2018 sprejel
80/10

-

ZUPUDPB 43/77 -ZKZ-C,57172, s71t2

-

-

ZVO-18, 108/09,

-zuuJFo in 67/17 je Obainski svet Obtine

odl. us, L4l15

in

771116l

O D I O K o obiinskem podrobnem prostorskem naErtu za stolp na Rudnici

I. UVODNE DOLO.BE

1.

flen

(predmet odloka)
s

tem odlokom se sprejme obiinski podrobni prostorski naart za stolp na Rudnici (v nadaljevanju: oPPN).

2.

tlen

(sestavni deli in priloge OPPN)

(1)
(2)

OPPN je sestavljen iz

tekstualnega in grafiinega dela.

Tekstualni del OPPN vsebuje naslednja poglavja:
l. Uvodne doloibe
ll. Opis prostorske ureditve
lll. Umestitev naartovane ureditve v prostor
lV zasnova projektnih resitev in pogojev glede prikljuievanja objektov na gospodarsko .iavno infrastrukturo
in grajeno javno dobro
V. Resitve in ukrepi za varovanje okolja, naravnih virov in ohranjanje narave
Vl. Resitve in ukrepi za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesreaami, vkljuano z varstvom pred

po;arom
Vll. Etapnost izvedbe prostorske ureditve
Vll. Velikost dopustnih odstopanj od funkcionalnih, oblikovalskih in tehnianih re5itev
lx. Usmeritve za doloiitev meril in pogojev po prenehanju veljavnosti oPPN
x. Konine doloibe

(3)

Grafiani del OPPN vsebuje naslednje grafiane naarte:

L. lzsek iz grafitnega natrta kartografskega dela prostorskega plana obiine Podaetrtek s prikazom lege
prostorske ureditve na 5ir5em obmoiju
2. obmofje oPPN z obstojeiim parcelnim stanjem
3. Prikaz vplivov in povezav s sosednjimi obmoaji
4. zazidalna situacija

5. Prikaz ureditev glede poteka omreiij in prikljuievanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo ter
grajeno javno dobro
6. Naart parcelacije
(4)

OPPN ima naslednje priloge:

povzetek za javnost,

izvleiek iz veljavnih prostorskih aktov obeine,
obrazloiitev in utemeljitev OPPN,
smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora,
prikaz stanja prostora.

3.

ilen

(uporabljeni izrazi)

(1)

Gradbena parcela je zemljiide, sestavljeno iz ene ali vea zemljiskih parcel ali njihovih delov na katerem stoji,
oziroma na katerem.ie predviden objekt in na katerem so urejene povrSine, ki sluiijo taksnemu ob.iektu,
oziroma je predvidena ureditev povrsin, ki bodo sluiile takSnemu objektu.

I

{2) Odmik od parcelnih meja ali med

posameznimi obiekti se meri od najbolj izpostavljenih konstrukcijskih

elementov stavbe ali objekta (uposteva se tlorisna projekcija)
izrecno doloien v tem odloku, ima.io enak pomen, kot ga na dan
uvel.iavitve tega odloka doloiajo predpisi s podroaja urejanja prostora in graditve obiektov.

(3) Uporabljeni izrazi, katerih pomen ni

II. OPIS PROSTORSKE UREDITVE

4.

tlen

(opis prostorske ureditve, ki se nairtuje z OPPN)
se naartuje ureditev razglednega stolpa in pripadajoaih ureditev (dostop, parkirne povrsine) na
obmotju Rudnice.

(1) S tem OppN
(2)

obmodje OPPN je razdeljeno na tri funkcionalne enote:
Fe1, kije nameniena ureditvi plosiadi z razglednim stolpom,
Fe2, kivklJuduje povrsine obstojede gozdne prometnice, ki sluii kot dostop,
Fe3, kije namenjena ureditvi povriin za miru.ioai promet.

-

5.

flen

(obmoije urejanja z OPPN)
obmoaje OPPN zajema zemljiita oziroma dele zemljiii parcelnih Stevilk 878/1, 87812 in 879, vse k.o. Sopote
(stanje zemljilkokatastrskega prikaza na dan 1.3.2018). Poleg navedenih zemlji5t so predmet obravnave tudi
robna zemljiSda, preko katerih se obmoaje OPPN prikljuauje na gospodarsko javno infrastrukturo.

III. UMESTITEV NAERTOVANE UREDITVE V PROSTOR

6.

ilen

(vplivi in povezave prostorskih ureditev

s

sosednjimi obmodji)

(1)

Obmoaje OPPN se nahaja na gozdnatem obmoaju tik pod vrhom Silavec (622 m). Razgledni stolp bo s svojo
viSino omogoial neokrnjene poglede na 5ir5o okolico.

(2)

Na obiinsko cestno omreije se obmoa.ie oPPN navezuje preko lokalne ceste Lc 317061Olimje

-

Gastres.

(3) Obstojeia gozdna

prometnica je del sistema pespoti, ki povezuiejo obmoe.ie s sirlim regionalnim prostorom
(odsek evropske peSpoti E-7 med Podietrtkom in Olimjem, lokalne pe!poti iz smeri Tinskega in Podeetrtka).

7.

flen

(vrste dopustnih gradenj ter namembnost in vrste posegov v prostor)

(1)

Na obmodju OPPN so dopustne naslednje vrste gradenj:
gradn.ia novih objektov,

(2)

vzdrievanje, rekonstrukcija in sprememba namembnosti zakonito zgrajenih objektov,

odstranitevobjektov.

Na obmoiju oPPN so dopustne naslednje vrste objektov in ureditev:

-

lokalne ceste, javne poti, gozdne prometnice, pes in kolesarske poti, vkljuino s prikljuiki in drugimi
pomoZnimi objekti prometne infrastrukture/

javna infrastruktura lokalnega pomena (distribucijski cevovodi, distribucijski
elektroenergetski vodi in komunikacijska omreija) vkljuino s prikljuiki in drugimi pomoinimi objekti
gospodarske javne infrastrukture,
Skarpe in podporni zidovi,
urbana oprema,
pojasnjevalne table, namenjene izobraievanju
prostoru (npr. predstavitvi
orientaciji
kulturnozgodovinskih znamenitosti),
zelenice in druge urejene zelene povriine,
posegi za zaaasne ureditve za potrebe obrambe in varstva pred naravnimi in drugimi nesreiami.
gospodarska

ali

v

2

(3)

ie gradnja ploitadi in razglednega stolpa s pripadajoaimi
(dostopi,
za dostop in neovirano rabo objektov), na obmoaju
druge
zunanje
ureditve
stopniSia,
ureditvami
promet. Dopustna je tudi izvedba ograj, v kolikor.ie
pa
povriin
za
mirujodi
ureditev
funkcionalne enote Fe3
potrebna zaradi varnosti obiskovalcev.
Na obmoa.iu funkcionalne enote Fe1 je dopustna

(4) pri gradnjah je potrebno

upostevati tudi omejitve, ki jih na posameznem obmoiju doloaajo razlitni reiimi,
doloaeni s predpisi (varovanje zdravja ljudi, varstvo kulturne dediiaine, varovalni pasovi gospodarske javne
infrastrukture, varstvo voda, omejitve na ogroienih obmoajih, omejitve zaradi zraanega prometa ipd.).
Veljavni reiimi so razvidni iz prikaza stanja prostora, prostorskega informacijskega sistema in veljavnih
podroanih predpisov. Pogoj za poseganje na zemljiSda ali v objekte, na katerih veljajo doloieni reiimi, za vse
vrste objektov je pridobitev projektnih pogojev (v kolikor je to zahtevano s podroinimi predpisi) in soglas.ia
pristojnega organa oziroma sluibe.

8.

alen

(lega obJektov)

Lega objektov na zemljiSau je doloaena s potekom gradbenih mej in orientacijo objektov ki so razvidne iz
grafidnega dela OPPN. znotraj gradbenih mej se lega objektov lahko spreminja glede na grafiini del OPPN, pri
iemer mora biti razgledni stolp od obstojeae gozdne prometnice (dostopne poti) odmaknjen minimalno 5 m.

9.

tlen

(velikost in oblikovanje objektov)

(1)

Maksimalni tlorisni gabarit razglednega stolpa pa 5,5 m x 5,5 m.

(2)

je 35,5 m nad koto ploiaadi (vstopnega podesta).
presegajo
Maksimalno visino lahko
deli objekta, ki so sestavni deli instalacij (signalni drog, strojne in elektro
initalacije ipd.), in sicer za najvei 2 m.

(3)

Razgledni stolp je preprosta skeletna konstrukcija

Maksimalni vertikalni gabarit razglednega stolpa

- paliije (pri tem so posamezni segmenti lahko tudi zaprti)
s stopnisaem in razglednimi ploiiadmi (podestl). Dopustna je tudi izvedba strehe nad najvisjo plosiadjo.
Barva posameznih elementov konstrukcije razglednega stolpa mora biti iz spektra temnejsih naravnih
odtenkov

10. alen
(ureditev okolice objektov)
(1) Nastopna plo5dad se lahko izvede kot utrditev terena (ureditev zelenice)
kamnom. Uporaba drugih materialov za tlakovanje ni dopustna.
(21

ali s tlakovanjem z naravnim

5karpe in podporni zidovi morajo biti izvedeni z naravnim kamnom.

(3) Za zasaditve je potrebno uporabiti avtohtone vrste. Priporoia se uporaba plodonosnih listnatih dreves.
(4)

v obmoiju oblikovana enotno ob upoitevanju znatilne opreme v obiinskem
prostoru. Namesaena mora biti tako, da ne bo ovirala dostopa do gozda za potrebe gospodar.ien.ia z njim.
Urbana oprema mora biti

11. alen
(pogoji in merila za parcelacijo)
(1) Vsaka funkcionalna

enota praviloma predstavlja svojo gradbeno parcelo. Gradbene parcele je znotraj

obmoija OPPN moino tudi zdruievati.
(2) Parcelaci.ia se izvede skladno s prikazom iz grafiinega dela OPPN in pripadajofimi zakolifbenimi toikami, ki
omogoiajo prenos novih mej parcelv naravo.

IV. ZASNOVA PROJEKTNIH RE5|TEV IN POGOJEV GTEDE PRIKUUEEVANJA OBJEKTOV NA GOSPODARSKO JAVNO

INFRASTRUKTURO IN GRAJENO JAVNO DOBRO

12. tlen
(pro.iektne reiitve in pogoji glede prikljudevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno

dobro)
3

(1)

Na obmoaju OPPN se zagotavljajo pe5 dostop in dostop za vozila (s parkirnimi povriinami ob vstopu na
obmoije), odvajanje padavinskih voda, oskrba z energijo in odvoz odpadkov. Prikl.iuaevanje na vodovodno,
kanalizacijsko, energetsko in telekomunikacijsko omreije ter omreije javne razsvetliave ni predvideno.

(2)

Dostop do obmodja se uredi preko obstojeie gozdne ceste (funkcionalna enota z oznako Fe2), ki se
prikl.iuiuje na lokalno cesto LC 317061 Olimje - Gastres. Dostopna pot mora biti izvedena tako, da bo
prepreien dostop motornih vozil (vkljuino z motornimi kolesi) do razglednega stolpa, pri temer pa morajo
biti zagotovljeni pretok pei in kolesarskega prometa (razen v dasu gozdne proizvodnje), prehod
intervencijskih vozil, odvoz odpadkov ter prehod vozil za potrebe gradnje, servisa, vzdrievalnih del in
gospodarjenja z gozdovi. Pri ureditvi dostopne ceste je potrebno upoitevati vsaj minimalne standarde iz
predpisa, ki ureja podroije gozdnih prometnic. Na obmoiju dostopne ceste vkljuano z obmoijem kriiilia z
lokalno cesto je potrebno izvesti ustrezno odvajanje padavinskih voda, tako da ne bo vpliva vode na
p

(3)

rometnici.

Dopustna je tudi ureditev dodatnih pes dostopov pri iemer morajo biti ti izvedeni zgol.i kot utrjene poti brez

gradbenih posegov, za njihovo izvedbo pa

je potrebno predhodno pridobiti

soglasje pristojne sluibe

za

gozdarstvo.

(4)

Na obmotju funkcionalne enote z oznako Fe3 je predvidena ureditev petih parkirnih mest, od tega enega za
gibalno ovirane osebe. Parkirisie mora biti urejeno tako, da se lahko uporablja tudi kot zaaasna deponija
lesa. Odkopna bre:ina mora biti ustrezno utrjena (npr. z izvedbo podpornega zidu).

(5)

Padavinske vode se z obmoija OPPN speljejo z razprSenim prelivom po gozdnem poboiju.

(6)

Na najvi5ji toaki razglednega stolpa je predvidena namestitev opozorilne

luii. Napa.lanje se zagotavlja

z mini

fotovoltaiinim sistemom.

(7)

Komunalne odpadke je potrebno zbirati v zabojnikih ali kosih za odpadke, ki se jih namesti na plosaadi pri
razglednem stolpu, lahko pa tudi na obmoaju funkcionalne enote Fe3. Zagotoviti je potrebno reden odvoz
odpadkov.

(8)

V iasu gradnje se na obmoiju OPPN zagotovi loaeno zbiranje odpadkov tako za gradbene kot za komunalne

odpadke.

(9) Med izvajanjem

posegov na obmoaju OPPN je potrebno zagotoviti nemoteno delovanje komunalne oskrbe
in dostope do vseh obstojeaih infrastrukturnih vodov in naprav ter .iih takoj obnoviti, ie so ob gradnji
poskodovani. Pri posegih na prometnicah je potrebno zagotoviti varen promet oziroma zagotoviti, da med

gradnjo prometna varnost ni slabsa in da ne prihaja do zastojev na obstojeaem cestnem omreiju.

{10)V primeru izvedbe vodov gospodarske javne infrastrukture, ki niso predvideni s tem ilenom, je potrebno
objekte praviloma umestiti v oziroma ob trase obstojedih poti in cest. lzjemoma so moine tudi drugaane
resitve ob upoitevanju pogojev iz L4. dlena tega odloka.

V, RES|TVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOUA, NARAVNIH VIROV IN OHRANJANJA NARAVE

13. tlen
(varstvo tal)

(1)

Posegi v tla se izvedejo tako, da so prizadete dim manjse povrsine tal. Zemljina se odstrani in deponira ter
uporabi za urejanje utrjenih povrsin na obmoiju OPPN, ali pa se odpelje na ustrezno deponijo. Panji in viski
zemlje iz izkopa, ki bi lahko nastali pri gradnji, se ne smejo odlagati v gozd.

(2)

Dopustna je ureditev zatasne deponije izkopane zemlje na platoju jugovzhodno od obmod.ia gradbene jame
razglednega stolpa. Urejena mora biti tako, da ne bo prihajalo do obsipanja obstojeiega gozdnega drevja ali
mladovja.

(3) Tla pod delovnimi stroji za

aasa gradnje objektov morajo bitl ustrezno utrjena in zaSaitena, tako da ne
obstaja moinost izliva nevarnih snovi iz strojev direktno v tla. Skladi5aenje in ravnanje z nevarnimi in
vnetliivimi snovmi (goriva, olja, kemikalije, barve, laki, topila) je v pokritih prostorih ter urejeno tako, da se

ob morebitnem razlitju snovi celotna vsebina prestreie in zadrii.

(4)

Po kontanih zemeljskih delih

je potrebno takoj zaieti s sanacijskimi in zasaditvenimi deli na razgaljenih
A

pov15inah.

(5) po zakljuiku del je potrebno odstraniti

vse zadasne objekte, odveini gradbeni in izkopani material pa

odpeljati na ustrezno deponijo oziroma zagotoviti naroiilo za prevzem gradbenih odpadkov.

14. tlen
(varstvo gozdov)

(1)

Vse ureditve morajo biti izvedene tako, da bo moino normalno gospodarjenje z gozdovi na vseh sosednjih
povrsinah. posegi v gozd mora.io biti izvedeni tako, da bo povzrodena minimalna ikoda na gozdnem rastju in
na tleh.

(2)

Gradbeno jamo za potrebe izgradnje razglednega stolpa je potrebno izvesti tako, da bo odstranjeno robno
drevje vsaj v pasu 2 m od roba odkopne breiine.

(3)

Elementi za pritrditev stolpa ne smejo segativ obmodje obstoieiih gozdnih prometnic.

(4)

Pri gradnji je potrebno uporabiti mehanizacijo, za katero obstojeie Sozdne prometnice ne bo potrebno
dodatno razsiriti ali utrjevati. Po konaanih delih se na gozdni prometnici vzpostavi vsaj prvotno stanje.

(5)

Po koniani gradnji

je potrebno sanirati

poskodbe nastale zaradi gradnje na okoliskem Sozdnem drevju,

gozdnih poteh in zaaasnih povrsinah gradbiiaa.

15. alen
(varstvo pred hrupom)
Obmoaie oPPN se uvr5ia med obmoaja lV. stopnje varstva pred hrupom.

15. ilen
(varstvo pred elektromagnetnim sevanjem)

Obmoije OPPN se uvr5ia med obmoija ll. stopnje varstva pred elektromagnetnim sevanjem.

17.

Elen

(varstvo zraka)

V easu gradnje se v okolici gradbisia prepreii preseganje mejnih vrednosti prainih usedlin v zrak (vlaienje
odkritih povrsin na gradbisiu in na transportnih poteh, prepreaevanje nekontroliranega raznosa gradbenega
materiala

z

obmoija urejanja, prekrivanje sipkih tovorov pri transportu).

VI. RESITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSWO PRED NARAVNIMI NESRECAMI, VKUUCNO Z VARSTVOM
PRED POZAROM

18. tlen
(resitve in ukrepi za obrambo, varstvo pred naravnimi in drugimi nesreaami ter varstvo pred poiarom)

(1)

(2)

Dostopna prometnica omogoaa dostop za interventna vozila, za razmesianje opreme za gasilce ter pogoje
varen umik ljudi,:ivali in premoienja.
Razgledni stolp z vsemi pripadajodimi objekti

za

in ureditvami je potrebno zasnovati na podlagi geolosko

geotehnifnega mnenja o primernosti tal za gradnjo (temeljenje) in ponikanje.

(3)

Predvidetije potrebno potresno varen naiin gradnje ob upostevanju projektnega pospeska tal, ki zna;a 0,15
c.

(4) V primeru, da bo razgledni stolp predstavljal oviro

za zraani promet v skladu z zakonom, ki ureja podroaje
letalstva, je potrebno zagotoviti ustrezno zaznamovan.ie.

VII. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE

19. tlen
(etapnost izvedbe)
5

Predvideno je sotasno izvajanje nairtovanih ureditev dopustna pa
funkcionalnih enotah.

je tudi etapna

izvedba po posameznih

VIII. VEIIKOST DOPUSTNIH ODSTOPANJ OD FUNKCIONATNIH, OBIIKOVATSKIH IN TEHNIENIH RESITEV

20, tlen
(dopustna odstopanja)

(1) Pri pripravi projekta 2a pridobitev gradbenega dovoljenja so dopustna odstopanja od

funkcionalnih,
oblikovalskih in tehnianih resitev v skladu s tolerancami, ki jih dopu5ia ta odlok, kar je potrebno prikazati v
projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja.

(2)

Dopustna so odstopanja do t 5 % v tlorisnem in vertikalnem gabaritu razglednega stolpa in do do ! 70 % pti
ostalih objektih in ureditvah. Pri tem je potrebno upostevati gradbene meje ter dolodila tega odloka glede
dopustnih odmikov.

(3) Odstopanja od meja funkcionalnih enot oziroma gradbenih parcel ter lokacij

posameznih objektov so
dopustna tudi, kadar so posledica prilagajanja pozicijski natananostigeodetskih podatkov.

IX. USMERITVE ZA DOIO.ITEV MERIT IN POGOJEV PO PRENEHANJU VEUAVNOSTI OPPN

21. alen
(usmeritve)
Po prenehanju veljavnosti OPPN ob realizaciji naartovanih ureditev je pri doloaanju nadaljnjih merll in pogojev
potrebno upoitevati kljufne konceptualne usmeritve, ki zagotavljajo naielno kontinuiteto urbanistianega

urejan.ia prostora, predvsem umestitev in maksimalne gabarite razglednega stolpa ter pogoje in omejitve, ki
izhajajo iz lege naartovanih ureditev v gozdnem prostoru.

X. PREHODNE DOTO.B€

22, ilen
(veljavnost prostorskih aktov)
z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih {PUP) za obmoije obdine
Smarje priJelsah (Uradni list RS 5t.69193 in 90/13), v delu, ki se nanaia na obmoije oPPN.
XI. KONCNE DOTO'BE

23. alen
(vpogled v OPPN)
OPPN

je na vpogled na Obiini Podfetrtek.

24, tlen
(inipekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem OPPN)
Nadzor nad izvajanjem OPPN opravljajo pristojne in6pekcijske sluibe.

25. alen
(veljavnost OPPN)
Ta

5t.

odlok zaine veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu

RS.

...

Podtetrtek, dne...

lupan
Obaine Poddetrtek
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