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Leto

XVI

parcele oziroma
144.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o

–
469/80, 469/98, 469/100, 469/101, 469/102. Parcele

a
- ZUreP-

sedilo tretjega odstavka, ki
– lokalni
besedilom, ki se glasi.
»Poleg predvidenega uvoza v veljavnem OPPN na
parceli 469/102 je predviden še en uvoz –izvoz na

–
ODLOK
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O

Na

površin.

–
skih stavb ob
glasi:

zagotovitvi potrebnih parkirnih mest.

S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve

»in kolesarske steze«.

–
izdelal Urbis d.o.o. Maribor, št. projekta 2019/SD OPPN –
027 – v nadaljevanju SD OPPN. Identifikacijska številka
SD OPPN v zbirki prostorskih aktov je 1296.«

se glasi:
vanjski stavbi maksimalne etažnosti P+3
Izgradnja kleti ni dovoljena. Dostop je iz predvidene ceste
A, zagotoviti je potrebno 1 parkirno mesto / stanovanjsko
enoto. Na ureditveni situaciji je zarisana tlorisna velikost

Spremembe in dopolnitve OPPN vsebujejo besedilo,
kartografski del ter obvezne priloge.«
dejavnosti.
eno,

je

dovoljena

gradnja

eno

ali
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parcelacija se prilagodi zasnovi pozidave, zagotoviti je
potrebno 1 parkirno mesto / stanovanjsko enoto.
Maksimalna tlorisna velikost posamezne stavbe ne sme
vetrolovi, zunanjimi stopnicami, balkoni. Etažnost je
maksimalno P+1, gradnja kleti ni dovoljena.
stavb

je

možno

za

postavitev

strojne

Padavinske odpadne vode, ki odtekajo iz utrjenih
površin se preko lovilca olj in peskolova odvajajo v
meteorno kanalizacijo. Meteorne vode iz strešin se
meteorno kanalizacijo. Kanalizacija se vodi
v površinski odvodnik (Enajstmlinski potok). Izpust se
izvede preko izpustne glave v skladu s pogoji
upravljavca. Na mestu izpusta se brežine in dno
vodotoka ustrezno utrdijo. V projektni dokumentaciji se

opreme,
po izgradnji zadrževalnega objekta.«

objektov je prosto, oz. ni oblikovalskih omejitev.
Dovoljena je izgradnja stavb manjših tlorisnih dimenzij.
dokumentaciji.

Po

e
opredelijo
v
potrebi se parcelacija

projektni
prilagodi

transformator in izvesti dograditev oziroma zamenjavo
NN 0,4 kV bloka. Iz preurejene TP se za napajanje
stanovanjske soseske zgradita dva (2) nova
h
omaric in dalje do posameznih odjemalcev. Vsa dela se
izvajajo v skladu z izdelanimi strokovnimi podlagami
Elektro Maribor, številka 2/20-GR, januar 2020 in

besedilo, ki se glasi:
parcel ni dovoljeno.«
glasi:
gradnja dveh enostanovanjskih
parcel ni dovoljeno.

ki se glasi:
»Elektroenergetsko omrežje

stavb.

Združevanje

energijo.«

situaciji

drugi stavek in nadomesti z
besedilom, ki se glasi:

enostanovanjskih stavb združevanje parcel ni dovoljeno.
Etažnost enostanovanjskih stavb je P+M ali P+1, brez
omejitev v oblikovanju stavb. Preseganje višinskih
gabaritov stavb je možno za postavitev strojne opreme,

-zrak.«
lasi:

pozidave ni dovoljeno. Smeri dostopov, lokacija in

ostalin:
v kolikor predhodne arheološke raziskave niso

zasnovo stavbe. Garaže ali nadstrešnice se lahko
izvedejo tudi v sklopu ali kot del stanovanjske stavbe
trebno

zaradi varstva arheoloških ostalin potrebno Zavodu
skladno s
zemeljska dela in opravljanje strokovnega nadzora
nad posegi;
splošni

z vejico in doda besedilo, ki se glasi:
», razen v primeru gradnje

varstveni

režim,

ki

najditelja/lastnika

nepoškodovano na mestu odkritja in o najdbi takoj
obvesti pristojno enoto Zavoda za varstvo kulturne
a v

enostanovanjskih

dovoljeno.«

glasi:

glasi:

poveže z n

vodonosnika Apaškega polja (varstveni pas WO II), zato
je treba upoštevati omejitve in pogoje iz veljavnega

ki se glasi:
»Kanalizacijsko omrežje
za padavinske in komunalne vode. Fekalne odpadne
vode se morajo p
napravo.

Apaškega polja, Ur. l. RS, št. 59/2007, 32/2011, 22/2013
in 79/2015):
podzemne vode v vodonosniku. Vsi objekti morajo
biti zgrajeni nad srednjo gladino podzemne vode.
Torej, gradnja kleti ni dopustna.
Komunalne odpadne vode je treba voditi v javno
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Uporaba gradbenih materialov, iz katerih se lahko
Uporaba gradbenih materialov izdelanih iz
odpadkov je dopustna le ob pogojih izdelave
analize tveganja za onesnaženje vodnega vira.
Vrtanje in izvedba vodnjakov za druge namene
vodo, geotermija ipd.) ni dopustno.
Padavinske vode, ki odtekajo s streh in z utrjenih

nevarnosti. Projektni pospešek tal znaša 0,100 g.
Tveganje nastanka plazov zaradi potresa je v tem
Za primere razlitja nevarnih snovi (olja, goriva) je
evidenco o nevarnih snoveh, ki se uporabljajo na
objekta se zmanjša na minimalno ob upoštevanju
ljenosti vozil in gradbene
mehanizacije,

okolja, je treba odvajati po meteorni kanalizaciji v
strugo Enajstmlinskega potoka, ali razpršeno po

motornih in strojnih olj,
nadzor nad ravnanjem z odstranjenimi gradbenimi

Padavinske odpadne vode s streh se lahko zbirajo v
vodotesnih zbiralnikih deževnice in uporabljajo za
zalivanje ali drugo rabo.
Neposredno odvajanje padavinskih odpadnih vod v

nadzor nad ravnanjem z odpadno embalažo in
ostanki gradbenih in drugih materialov.
Varstvo pred požarom

padavinske odpadne vode se lahko odvajajo v vode
posredno s ponikanjem skozi tla in sicer, razpršeno
pre
m nad najvišjo gladino podzemne vode.
Kanalizacijski sistem mora biti zgrajen

v

ogroženost naravnega okolja srednje velika.
Stavbe morajo biti projektirane in grajene tako:
da je ob požaru na voljo zadostno število ustrezno
izvedenih evakuacijskih poti in izhodov na ustreznih
da je ob požaru na voljo zadostno število naprav za
da imajo zgradbe ustrezno nosilno konstrukcijo in

treba narediti preizkus tesnosti v skladu z veljavnimi
standardi (EN 1610, EN 805... ).
dolžan

zagotoviti

ustrezno

organizacijo

na

nastalo zaradi
primeru nezgod zagotoviti takojšnje ukrepanje za to
snovi

ne

smejo

požara po stavbah,
da se zagotovi potrebni odmik od meje parcel in

biti

objekte.
Voda potrebna za gašenje požara v stavbah bo
zagotovljena z javnih hidrantnim omrežjem. Upravljavec
vodovodnega omrežja zagotavlja zmogljivost hidrantnega
omrežja z 10 l/sekundo vode za gašenje.
Intervencija in dostava bosta zagotovljeni preko vseh
prometnih, manipulativnih in interventnih poti znotraj
komunalnemu 3 osnemu vozilu, gasilskemu vozilu ipd.
Takšnim
obremenitvam
mora
»slediti«
tudi
dimenzioniranje nosilne konstrukcije.«

meri zmanjšan hipni odtok padavinskih voda z urbanih
-1), kar pomeni, da je treba predvideti
zadrževalni bazeni, zbiralniki deževnice , ponikanje ... ).
Vsi novozgrajeni objekti (razen tistih, ki so kot izjema
ograjo, morajo biti, skladno s
-1, odmaknjeni vsaj 5 m od meje

V poglavju »REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER
VARSTVO
ORED
NARAVNIMI
IN
DRUGIMI

novim, ki se glasi:
»Sprememba parcelacije je dopustna v skladu s 5. in 6.

Spremembe in dopolnitve OPPN so na vpogled v O

Številka: 350-0001/2019
Datum: marec 2020

nadomestijo z besedilom, ki se glasi:
dr. Andrej Steyer, župan
so poplavnost in visoka podtalnica ter erozivnost in
zadostni

