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oBEtNE PoDEETRTEK

ZADEVA: Obrazloiitev k 5. todki dnevnega reda - predlog Sklepa o zadetku priprave
OPPN za razglednistolp na Rudnici

Obdna Pod6etrtek je 2e v leti 2009 pristopila k postopku priprave dokumentacrle za
izgradnjo razglednega stolpa na Rudnici. V vsem tem 6asu smo skuiali ustredi vsem
pogojem solastnika parcele, predvidene lokacije, da bi si pridobili pravico gradnje. V
drugi polovici leta 2017 se je dokondno izkazalo, da do tega ne bo pri5lo, zato se je
mikrolokacija predvidenega stolpa spremenila.
Glede na to, da pa nam naS PUP ne omogoda gradnje na predmetni lokaciji, smo se na
osnovi pogovora z strokovnimi sluZbami na UE Smarje pri Jel5ah odlocili, da se za
predmetno lokacijo izdela OPPN, ker le edino na ta nadin nam lahko uspe, da doseZemo
zastavljen cilj
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Na podtagi 57. clena zakona o prostorskem naertovanju (uradni list RS, st. 33/07, 70/08 - zvo-18, 108/09,
8o/i o - zUPUDPP, 43t11 ZI<Z-C, 57t12, 57112 - ZUPUDPP-A, 109/12, 76114 odl. US, 14l15 - ZUUJFO
in 61t17 ZUrcP-2) in17. dlena Statuta Obdine Podeetrtek (Uradni list RS, St. 54/10 in '17l16), je Obeinski
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SKLEP
o zadetku Priprave

Obdinskega podrobnega prostorskega naLrla za razgledni stolp na Rudnici
1. 6len

(predmet sklepa)
S tem sklepom se zaene postopek priprave Obdinskega podrobnega prostorskega nacrta za razgledni stolp
na Rudnici (v nadaljnjem besedilu: OPPN).

2 6len
(ocena stanja in razlogi za pripravo)
Obdina Poddetrtek Zeli umestiti razgledni stolp na obmodje Rudnice z namenom popestntve turistidne in
Sportnorekreacijske ponudbe. lzbrana lokacua se nahaja tik pod vrhom Silavec (622 m) in se navezuje na
omreZje obstojecih pespoti (odsek evropske pespoti E-7 med Podaetrtkom in Olimjem, lokalne pespoti iz
smeri Tinskega in Pod6etrtka). Razgledni stolp bo s svojo visino (razgledna plosead nal bi bila umeseena
okvirno 30 m nad koto terena) omogoeal neokrnjene poglede na Sirso okolico.

Za ruzgledni stolp je bil Ze pripravljen projekt za pridobitev gradbenega dovol.jenja (osnovni pro.jekt iz leta
2010, dopolnlen v letu 2017) in k njemu pridobljena vsa klJuena soglasja, vendar gradbenega dovoljenja ni
bilo mogode pridobiti, ker je bila v vmesnem dasu ukinjena pravna podlaga za izdalo le-tega. Projekta glede
na fazo, v kateri se postopek nahaja, tudi ni mozno vkljueiti v obdinski prostorski nadrt.

3. elen

(obmoije urejanja in predmet OPPN)
Predmet OPPN je zagotovitev ustrezne pravne podlage in vsebinskih usmeritev za umestitev razglednega
stolpa in pripadaiodih ureditev (dostop, parkirne povrsine) v prostor.
Obmoeje urejanja vkljueuje dele zemljise parc. st. 878/1, 87812 in 879 k.o. Sopote.

4. dlen

(naiin pridobitve strokovnih reSitev)

Podlaga za OPPN so prikaz stanja prostora, strateski prostorski akti ob6ine, Ze izdelana projektna
dokumentacija s pripadajodimi elaborati ter projektni pogoji in soglasja, pridobl.,eni v postopku priprave
projektne dokumentacrje.

5. olen

(roki za pripravo OPPN in njegovih posameznih faz)
OPPN se izdela po naslednjem okvirnem terminskem planu:
sklep o zaeetku priprave
izdelava osnutka OPPN (10 dni)

-

pridobivanje smernic nosilcev urejanja prostora in odloebe

o

izvedbi celovite presoje vplivov na

okolje (30 dni)
izdelava dopolnjenega osnutka OPPN in priprava gradiva za javno razgrnitev (15 dni)
.iavna razgrnitev in javna obravnava dopolnienega osnutka OPPN ter prva obravnava na obainskem
svetu(30 dni)
priprava stalise do pripomb in predlogov iavnosti na dopolnjeni osnutek OPPN (5 dni)
izdelava predloga OPPN (5 dni)

