
OBCINA POD.ETRTEK
oDBOR ZA UREIANTE PROSTORA,
KOMUNALNO DEJAVNOST IN
VARSTVO OKOLJA

ZAPISNIK

5. seje Odbora za urejanje prostora, komunalno dejavnost in varstvo okolja, ki je bila dne
28.05.20L8 ob 19.00 uri v sejni sobi Obdine Poddetrtek

Prisotni tlani odbora:
- Gojko LONCARIC
- Zlatko IURIeAN
- Marko JURAK
- Martin.JURAK

Odsotni dlani odbora:
- Marko fAKOPINA - opravidil
- BIaZ SELEKAR
- Du3an MIKULAN

Ostali prisotni:
- Peter MISJA - iupan
- Mojca FURMAN - Urbanisti d.o.o.
- Barbara CnRfte - Petra Pogaiar s.p.
- Petra POGAeAR - Petra Pogatar s.p.
- Magda JURfEC - tajnik obtinske uprave
- Polona NoVAK - svetovalka za okolje in prostor

V uvodu je predsednik Odbora za urejanie prostora, komunalno dejavnost in varstvo okolia,
Gojko LONCARIC pozdravil vse prisotne in podal v razpravo predlog dnevnega reda.

Dnevni red:

1. Potrditev zapisnika zadnie seie Odbora za ureianie prostora, komunalno deiavnost
in varstvo okolia, ki ie bila 09.10.2017

2. Predlog odloka o obtinskem prostorskem nairtu [OPN) Obtine Podieutek
3. Predlog Odloka o obtinskem podrobnem prostorskem naErtu za Stolp na Rudnici
4. Predlog Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemliiSEa v Obtini Podtetrtek
5. Predlog Odloka o lokalnih gospodarskih iavnih sluibah v Obiini Podtetrtek
6. Razno

Dnevni red je bil soglasno spre,et.

K 1. totki:
G. LonfariE je dal zapisnik prejlnje seje v potrditev in zapisnik je bil soglasno potrien.

K 2. totki:
G. Lontarif je predal besedo ga. Mojci FURMAN ki je sodelovala v celotnem postopku priprave
OPN-ja za obmoaje Obdine Podaetrtek

K 5.,6,,7,/^ €,TdKt





Ga, Furman je podala naslednjo razlago:

obdina Podietrtek je s celovito pripravo prostorskih aktov priiela ze podlagi zakona o urejanju
prostora,) v letu 2006 oz. 2007, ko je sprejela program priprave za izdelavo strategile
prostorskega razvoja obiine - SPRO in program priprave za izdelavo prostorskega reda obtine -
PRO Postopka za izdelavo obeh vrst prostorskih aktov je vodila po ZUreP-1 do vklju6no faze
zbiranja smernic nosilcev ure.janja prostora
V letu 2005 je zatel veljati nov Zakon o prostorskem nadrtovanju ki je v veliki meri nadomestil
ZUreP-1 in sicer tudi v delu, ki se je nana5al na prostorsko nadrtovanje, kar je vplivalo na
postopke priprave in sprejema obiinskih prostorskih aktov Obaine Podfetrtek.
Glede na to, da SPRO in PRO do sprejetja ZPNadrt 5e nista bila javno razgrnjena, je bilo potrebno
skladno z 98. dlenom ZPNairt postopke za sprejem SPRO in PRO nadaljevati in kondati po
dolorbah ZPNadrt kot enovit dokument in sicer kot obrinski prostorski nadrt (v nadaljevanju:
oPN).
Obdina Poddetrtek je sprejela Sklep o ugotoviwi stania pri pripravi obfinskih prostorskih aktov
Obtine PodEetrtek in poteku njihove nadaljnje priprave.
Obdina Podtetrtek je v postopku priprave OPN uporabila Ze pridobljene strokovne podlage s
podroija poseliwe iz predhodnega postopka in sicer:

- Strokovne podlage za strategi.io prostorskega razvoia in prostorski red obtine
Podfetrtek (Arhitektura d.o.o., april 2006),

- Arhitekturno urbanistitna delavnica Podfetrtek: Vsebinska izhodiSfa za urejanje
podeZelskega prostora Obtine PodEetrtek [UL, Fakulteta za arhitekturo, oktober -

november 2000),
- Urbanistidni natrt za naselje Podtetrtek (URBANISTI, d.o.o., Celje, 2008, 5t. proj. 28-

2007).
Nato je Obaina Podaetrtek pridobila osnutek OPN ki ga je pripravila na podlagi prikaza stanja
prostora, usmeritev iz Strategije prostorskega razvoja Slovenije in lastnih razvojnih potreb in
izraienih razvojnih potreb drugih oseb.
Na podlagi ZPNairt je nato Ministrstvo za okolje in prostor (MOP], Direktorat za prostor pozvalo
nosilce urejanja prostora, da podajo smernice za pripravo OPN, osnutek OPN je bil hkrati
objavljen na spletnem streZniku MOP.

Obdina Podtetrtek je nato v zakonsko dolotenem roku prejela preteZni del smernic, nekai pa

tudi po preteku roka, vendar,ih ie kljub temu vkljudila v postopek nadalinje priprave OPN.

Obiina Podietrtekje osnutek OPN-ja z nosilci ureianja prostora usklajevala do oktobra 2009.
Ob6ina Podfetrtek,e hkrati s smernicami nosilcev urejania prostora preiela tudi odlodbo, da je v
postopku OPN potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje
Okoljsko porodilo [OP) je izdelalo podjetje Oikos, d.o.o..Ob6ina Podaeutek je marca 20].0 na MOP
posredovala OP in OPN z namenom, da pridobi mnenie o ustreznosti OP.

MOP je aprila 2010 izdal prvo mnenje o ustreznosti OP, v katerem ugotavlja, da je potrebno OP

dopolniti.
Izdelovalec Oikos, d.o.o. je OP dopolnil z dopolnitvijo pa je Obtina Podtetrtek juliia .2010
seznanila MOP. MOP je nato izdal novo mnenje o ustreznosti OP, v katerem je ugotovil, da

nekatere vsebine OPN posegajo v poplavna obmodja in niso skladne z zakonom o vodah, zato je

Obaini Podietrtek naloZilo izdelavo hidroloSko hidravli6ne 5tudije oz. kart poplavne ogroZenosti.
Obiina Podtetrtek je nato v nadaljevanju pristopila k pridobivanju navedene strokovne podlage
in ostalim postopom, kot je izdelava Studije in kart poplavne ogroZenosti.
V skladu s to Studijo je bilo nato dopolnlen OP, ki je priloga tega OPN.

OP je bil februarja 2016 poslan na MOP z namenom pridobitve novega mnenia. MOP je z
dopisom aprila 2016 Obdino Poddetrtek obvestil, da je OP ustrezen.
S tem je bil dan pogoi, da Obaina Poddetrtek aktivno nadaljuje s pripravo OPN.

Obfina Podfetrtek ie nato pristopila k javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka OPN in sicer v dasu

od 16.8.2076 do 19.9.2016. v tem iasu je bila izvedena tudi javna razprava.
Do pripomb in predlogov iavnosti, danih v iasu javne razgrniwe, je Obiina Poddetrtek spreiela
stali5aa.



Ob upo5tevanju stali5i do pripomb in pripomb javnosti je nato je Obdina Poddetrtek pripravila
predlog

Predlog je bil poslan vsem nosilcem urejanja prostora Na predlog je obdina prejela mnenja, na
podlagi katerih je OPN nato v Ietu dni usklajevala z razlidnimi nosilci

OPN je sestavljen iz strate5kega in izvedbenega dela.

Pri pripravi strate5kega dela OPN Obdina Podietrtek se je sledilo zastavljenim ciljem
prostorskega razvoja. Cilji so opredeljeni z namenom razre5evanja obstojedih in pridakovanih
prostorskih problemov v obdini ter preusmeritve negativnih teZenj in doseganja vedje stopnje
urejenosti v prostoru.
V izvedbenem delu OPN so za celotno obmoije obdine Podietrtek po posameznih enotah
urejanja prostora dolodena:
- obmotja namenske rabe prostora in sicer osnovne namenske rabe in/ali povr5ine

podrobnejSe namenske rabe, ki se lahko prikaZejo tudi podrobneje,
- prostorski izvedbeni pogoji in dopustna izraba prostora ter
- obmoija,zakatera se pripravi obdinski podrobni prostorski nadrt.

G. LONCARIC je dal zadevo v razpravo.

G. Marko IURAK je postavil vpra5anje, kje lahko nekomu ki bi Zelel graditi objekt v povr5ini
l- 5.000m2, ponudimo parcelo.
Ga. FURMAN je podala naslednji odgovor: to je mogode v poslovnih conah, ena je v Pristavi pri
Mestinju druga pa v Imenem.
G. Marko IURAK je postavil vpra5anje kolik5na je povr5ina nezazidanih zemlji5d v poslovnih
conah,
Ga. FUURMAN poda odgovor, da teh podatkov ne pozna na pamet, ampak da jih bo pridobila, do
seie OS. ( oodatki so v oriloai 7)
g.IURICAN je postavil vpraianje glede moZnosti zazidave na parcelah ob kriZiSdu v Sedlarjevem.
Ga. FURMAN mu je odgovorila da takoj ob kriZi5du so kmetijska zemlji5da. MoZna je gradnja v
naselju oz. robu naselja.

Po kondani razoravi. se snreime naslednii skleo:

Clani odbora za urejanje prostora, komunalno dejavnost in varsWo okolja so soglasno potrdili
sklep da se OS Obdine Poddetrtek predloga da v prvi obravnavi potrdi predlog Odloka o
Obdinskem prostorskem nadrtu (OPN).

K 2. totki:

G. LONCARIC je predalbesedo ga. Barbari CenruaC.
Ca. CnRruRe je povedala naslednje: Obmodje, ki se ureja z Obiinskim podrobnim prostorskim
nadrtom za stolp na Rudnici (v nadaljevanju: OPPN) se nahaja na gozdnatem obmodju Rudnice,
(622 m). Povr5ina obmodja je 0,38 ha, zajema pa zemlji5ia oziroma dele zemlji5i parcelnih
Stevilk B7B/7,878/2 inB79, vse k.o. Sopote (stanje zemlji5kokatastrskega prikaza na dan L, 3.

2018).

Obtina Podtetrtek Zeli umestiti razgledni stolp na obmodje Rudnice z namenom popestriWe
turistidne in Sportnorekreacijske ponudbe, Lokacija se navezuje na omreZje obstoledih peipoti
(odsek evropske peipoti E-7 med Podietrtkom in Olimjem, lokalne pe5poti iz smeri Tinskega in
Podietrtka. Razgledni stolp bo s svojo vi5ino (razgledna plo5dad naj bi bila ume5tena okvirno 30
m nad koto terena) omogodal neokrnjene poglede na 5ir5o okolico.



Za razgledni stolp je bil Ze pripravljen projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (osnovni
projekt iz leta 20L0, dopolnjen v letu 2OL7) in k njemu pridobljena vsa kllutna soglasja, vendar
gradbenega dovoljenja ni bilo mogode pridobiti, ker je bila v vmesnem dasu ukinjena pravna
podlaga za izdaio le-tega. Projekta glede na fazo, v kateri se je postopek nahajal, tudi ni bilo
moZno vkljuditi v obtinski prostorski nadrt.

Procedura sprejemanja OPPN-ja podobna kot pri sprejemanju OPN-ja. Sprejme se sklep o
pripravi OPPN-ja. Pridobiti je potrebno smernice iz strani nosilcev urejanja prostora. Pri nas je
bilo vkljudenih B NUP. Pri pridobivanju smernic ni bilo nobenih teiav, saj je bil pred tem Ze
izdelan PGD s pridobljenimi vsemi soglasji. Najved pogojev so dali Min za kmetijswo gozdarstvo
in prehrano, Direktorat za gozdarstvo, ter Zavod za gozdove. Pridobiti moramo 5e odlodbo o
CPVO-ju, katero izda MOP. Z min. smo bili v kontaktu in imamo inf. da celovite presoje vplivov na
okolje ne bo potrebno izvesti. Potrebujemo pa odlotbo preden gremo lahko v javno razgrnitev.
lavna razgrnitev mora po zakonu trajati en mesec. V tem iasu ima javnost moZnost da poda
svoje pripombe in do teh pripomb je potem potrebno sprejeti stali5da. Na podlagi sprejetih
stali5d se gre potem v postopek pridobivanja mnenj. Uradno zakonsko doloden rok za izdajo
mnenja je en mesec. Glede na to da imamo vse usklajeno upamo da bomo mnenja dobili hitreje.
Ko bodo pridobljena vsa mnenja pa lahko gre gradivi v sprejem OS in objava v UL. Ko dokument
vstopi v veljavo lahko takoj pridobimo GD.

G. LONCARIC daje zadevo v razpravo.
G. LONCARIC postavi vpra5anje po koliko dneh po objavi v UL, postane dokument veljaven.
Ca. enRruf odgovori da v na5em primeru je to osmi d.an.Zasprejem pa je potrebno potakati da
so pridobljena vsa pozitivna mnenja. Pogoj zajavno razgrnitev je izdaja odlodbe o CPVO, tukaj ne
velja molk organa.

Clani odbora za urejanje prostora, komunalno dejavnost in varsWo okolja, so soglasno potrdili
sklep, da se Predlog Odloka o obdinskem podrobnem prostorskem nadrtu za Stolp na Rudnici
obravnava in sprejme v prvi obravnavi na seji OS.

K 3. toiki:

G. LONCARIC preda besedo ga. Magdi IUREIEC.
Ga. JURIEC pove naslednje: pri predlogu Odloka se ohranjajo vsa merila na podlagi katerih se

obraduna NUZS kot je bilo po sedanjem odloku ki ved ne velja. S prejemom zakona je bil ta zakon
razveljavljen. Vse obdine morajo slediti zakonu in morajo sprejeti nove odloke ki nam dajo
podlago za izratun NUZS. Vrednost totke je taKna kot je napisana. Vrednost todke za naslednje
leto se dolodi glede na valorizacijo in sprejme ugotovitveni sklep. Zazazidana stavbna zemlji5ta
ostajajo enaka kot do sedaj. Na podlagi tega odloka se obremenitev za obdane ne spremeni. So pa

tukaj nezazidana stavbna zemlji5da, kar se do sedaj ni obravnavalo. Zakon pa doloda da je
nadomestilo potrebno pladati tudi za nezazidana stavbna zemlji5da. Zelja je da se ta Odlok
sprejme v tem letu da imamo v naslednjem letu pravno podlago zaizratun NUZS-a.
G. LONCARIL izrazi Zeljo, da se pripravi projekcijo zanezazidana stavbna zemljiSda da se zbere
nekaj primerov. Da se naredi izratun kaj nam to prinaia.
Ga. NOVAK poda mnenje da je odlok pripravljen na osnova prostorskega akta in da tam kjer je s

prostorskim aktom opredeljeno kot kmetijsko zemlji5de mi tega ne moremo obravnavati kot
nezazidano stavbno zemlji5de. Nezazidanih stavbnih zemljiSi pa je v obtini zelo malo.
G. LONCARIC pravi da je bolje da je znesek na povriino manj5i, ampak da se zaraduna vsem.

elani odbora za urejanje prostora, komunalno dejavnost in varswo okolja, so soglasno potrdili
sklep, da se predlog Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemlji5da v Obtini Poddetrtek



K 4. toiki:

G. LONCARIC preda besedo ga. fURfEC.
Ga. IURJEC pove da imamo 5e sedaj veljavni odlok iz leta 1996. Od takrat se spremenila
zakonodaja na tem podroiju, zaradi desar je potrebno uskladiti ta odlok z veljavno zakonodajo.
Zakon o gospodarskih javnih sluZbah doloda, da so te sluZbe lahko drZavne ali pa lokalne in so
lahko obvezne ali pa izbirne. Zakon navaja katere so obvezne gospodarske sluZbe ki so navedene
v odloku.
G. TONCARIC daje predlog odloka v razpravo.

K 5. Totki:

G TURICAN predlaga da se nairtno distijo jarki po celi obdini, ker s tem re5ujemo ceste. Da bi se
to delalo na nivoju cele obdine.
G. LONCARIC izpostavi 5e problem jumbo plakatov, ker teh zadev je v na5i obdini kar veliko. Da
kar ukinemo te zadeve, bi lahko povzrodilo teZave. ee bi pa to uredimo s komunalno takso, kar bi
pomenilo da bi tisti, ki ima neko nenapisano koncesijo, moral za to nekaj pladati, bo zadel
razmi5ljati ali se mu to splata in bilo teh plakatov verjetno manj. Moramo pa doreii 5e to kako
bi imeli v Odloku o OPN napisano dolodilo glede tega.
Ga. NOVAK predstavi da sta za to dve moZnosti. Ena opcija je, da se jumbo plakati lahko
postavljajo izven stavbnih zemlji5d s pridobljenim soglasjem obdine. Obdina za ta namen sprejme
dolodena pravila oz. merila. Druga opcija pa je, da je potrebe ogla5evanja, dovoljeno oglaievanje
le na poslovnih objektih in na parcelah, namenjenih gradnji teh poslovnih objektov.

Seja je bila zakljuiena ob 20.20.

Zapisala: dnik odbora:
Polo LONCARI.,I.T

obravnava in potrdi v prvi obravnavi na seji oS Do drugega branja pa se pripravijo predlagani
izraduni.

elani odbora za urejanje prostora, komunalno dejavnost in varstvo okolja, so soglasno potrdili
sklep, da se predlog Odloka o lokalnih gospodarskih javnih sluZbah v Obdini Poddetrtek
obravnava in potrdi na seji OS v prvi in drugi obravnavi.



Priloga 1

POVRSINE ZA potrebe podietniStva, pribliZna ocena

Pristava pri Mestiniu:
- od obstojete dejavnosti severno do eN, celotna EUp pR06:2,5 ha
- >5pica< juZno od obstoiede dejavnosti, del PR05 (tam, kjer 5e ni nasuto): 0,S ha (oz.

nekaj manj, ker je greba upoitevat odmik od ceste in Zeleznice)
Podietrtek:

- za manj motede poslovne dejavnosti, kot so Gostinske stavbe, Poslovne in upravne
stavbe, Trgovske stavbe in druge stavbe za storiwene dejavnosti, Stavbe za promet in
stavbe za izvajanje elektronskih komunikacij, tudi Industrijske stavbe in skladiSia -
celotni PO17 in PO18: 0,8 ha + t ha in delno PO07 (okrog Jagra in bencinske, kjer 5e ni
pozidano) cca 2,3 ha

Imeno:
- okrog zadruge, S in l, del IM05: 1,8 ha na S in 0,8 ha na J (oz. nekaj manj, ker je greba

upoitevat odmik od ceste in ZelezniceJ
- obstojei podjetnik na Z ima legalizirano halo in moZnost Siritve na skupaj 0,6 ha

Na vzleti5Eu je stavbnega zemljiSda: totno 3926,04 m2


