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Namen naloge je izdelati spremembe in dopolnitve 

Odloka o občinskem podrobnem prostorskem 
načrtu za del območja MS 4 v naselju Radlje v 
občini Radlje ob Dravi (MUV št. 14/12, 8/14-

teh.popr. in 6/16) (v nadaljevanju: SD OPPN), zaradi 

spremembe dela prostorske ureditve v zahodnem 

delu območja, kjer se regijski poligon za 
usposabljanje gasilcev prestavi proti zahodu in 

spremeni načrtovana prometna ureditev. 

Pravna podlaga za izdelavo SD OPPN je Zakon o 

prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Uradni list RS, št. 
33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 

43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 

76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) in vsi ostali 

relevantni zakoni ter podzakonski predpisi. 

Spremembe in dopolnitve akta se sprejemajo 

skladno z 61. členom ZPNačrt-a  

 



PREDLOG SKLEPA: 

 

 

 

 

 

Občinski svet Občine Radlje ob Dravi soglaša, da se 

sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah 

odloka o občinskem podrobnem prostorskem 
načrtu za del območja MS 4 v naselju Radlje v 
občini Radlje ob Dravi (MUV št. 14/12, 8/14-

teh.popr. in 6/16), v predlagani vsebini in po 

skrajšanem postopku. 

 

 

O B R A Z L O Ž I T E V  : 

Občina Radlje ob Dravi je v letu 2012 sprejela in v letu 2016 spremenila Odlok o 
občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja MS 4 v naselju 
Radlje ob Dravi s katerim je določila prostorske ureditve na zemljišču s 
parcelnimi št. 773/1, 774/1, 775/1, 776/1, 783/1 vse k.o. Radlje ob Dravi v velikosti 
ca. 1 ha. Na območju je načrtovana gradnja objektov za potrebe policijske 
postaje, gasilskega doma in regijskega poligona za usposabljanje gasilcev s 

spremljajočimi ureditvami in pripadajočo gospodarsko javno infrastrukturo. 

Zaradi potreb gasilcev po dodatnih funkcionalnih površinah na zahodni strani 
gasilskega doma in razpoložljivih zemljišč, je možno in smiselno regijski poligon 
za gasilce primerno odmakniti od gasilskega doma proti zahodu.  

Iz zgoraj navedenih razlogov želi pobudnik spremeniti občinski podrobni 
prostorski načrt tako, da se območje akta razširi prosti zahodu in primerno 
odmakne območje regijskega poligona od gasilskega doma. 

 

V nadaljevanju bo pripravljalec akta podrobneje predstavil vsebino in 

postopek sprejema  predloga občinskega podrobnega prostorskega načrta 
(OPNN ). 

 

Na podlagi navedenega predlagam, da občinski svet zadevo obravnava in 
sprejme ustrezen sklep. 

 

Sklep je sprejet, če zanj glasuje večina opredeljenih svetnikov. 

 

 

Župan Občine Radlje ob Dravi 

mag. Alan BUKOVNIK 

 

 

 

Priloga: 

- Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o občinskem 
podrobnem prostorskem načrtu za del območja MS 4 v naselju Radlje v 

občini Radlje ob Dravi , skupaj z grafiko 

- Predlog sklepa 

- Stališče odbora bo predloženo na seji 



Na podlagi 61. člena ZPNačrt-a Zakon o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, 
Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 

57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO)  in  16. 

člena Statuta Občine Radlje ob Dravi (MUV, št. 25/06, in 20/15) je Občinski svet 
Občine Radlje ob Dravi na svoji … redni seji, dne ……. sprejel naslednji  

 

 

S K L E P  

 

 

 

Občinski svet Občine Radlje ob Dravi soglaša, da se sprejme Odlok o  

spremembah in dopolnitvah odloka o občinskem podrobnem prostorskem 
načrtu za del območja MS 4 v naselju Radlje v občini Radlje ob Dravi,v 

predlagani vsebini. 
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Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o občinskem podrobnem 
prostorskem načrtu za del območja MS 4 v naselju Radlje v občini Radlje ob 

Dravi 

 

1. člen 

S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve Odloka o občinskem podrobnem 

prostorskem načrtu za del območja MS 4 v naselju Radlje v občini Radlje ob Dravi (MUV št. 14/12, 

8/14-teh.popr. in 6/16), ki ga je izdelal ZUM urbanizem, planiranje, projektiranje d.o.o., pod številko 
naloge: 16023. 

2. člen 

(1) Spremembe in dopolnitve odloka se nanašajo na spremembo dela prostorske ureditve v 

zahodnem delu območja, kjer se regijski poligon za usposabljanje gasilcev prestavi proti vzhodu in 

spremeni načrtovana prometna ureditev.  

(2) Spremembe in dopolnitve odloka vsebujejo poleg tega odloka tudi grafični del in obrazložitev 
sprememb in dopolnitev, ki sta na vpogled v prostorih občine Radlje ob Dravi. 

(3) Spremembe in dopolnitve grafičnega dela se nanašajo na: 

 načrt parcelacije, 

 razporeditev predvidenih objektov in prostih površin in 

 zasnovo prometne infrastrukture. 

3. člen 

V 4. členu se v prvem stavku pred besedilom »vse k.o. Radlje ob Dravi« doda besedilo »784/1 in del 
777/1,«. Besedilo »cca 9.706 m2« se nadomesti z besedilom »ca. 1,15 ha«. 

4. člen 

V 5. členu se črtajo drugi, tretji in četrti odstavek. 

5. člen 

(1) V 8. členu se črta prvi odstavek. 

(2) V tretjem odstavku se črta zadnji stavek. 

6. člen 

V 12. členu se v opisu objekta gasilskega doma doda drugi stavek, ki se glasi: 
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»Ob gasilskem domu se na zahodni strani postavi nadstrešnica kot nezahteven objekt, velikosti 

približno 6 m x 5 m, višine največ 5 m, ki pokriva prostor za druženje (utrjena površina). 

7. člen 

V 15. členu se v drugem odstavku doda drugi stavek, ki se glasi: 

»Višinska razlika terena med parkirišči in regijskim poligonom se lahko uredi stopničasto kot 
tribuna.« 

8. člen 

V 20. členu se spremeni prvi stavek prvega odstavka tako, da se glasi: 

»Obstoječi elektroenergetski vodi se pri gradnji zaščitijo.« 

9. člen 

Doda se nov 39.a člen, ki se glasi: 

»Z uveljavitvijo tega odloka na območju občinskega podrobnega prostorskega načrta iz 4. člena 
tega odloka prenehajo veljati določila Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Prisoja II 
(MUV št. 14/2009).« 

10. člen 

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Medobčinskem uradnem vestniku. 
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1. IZVLEČEK IZ HIERARHIČNO VIŠJEGA AKTA 
  



Spremembe in dopolnitve odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 
za del območja MS 4 v naselju Radlje v občini Radlje ob Dravi 

 

ZUM urbanizem, planiranje, projektiranje d.o.o. 1 

Za območje Občine Radlje ob Dravi Občinski prostorski načrt občine Radlje ob Dravi (MUV št. 16/16). 

Območje sprememb in dopolnitev OPPN za del območja MS 4 v naselju Radlje v občini Radlje ob Dravi 
se nahaja v enoti urejanja prostora RA 36, določena je podrobnejša namenska raba prostora in sicer 
druga območja centralnih dejavnosti, kjer prevladuje določena dejavnost, razen stanovanj (CD). 

   
Slika 1:   Izsek iz občinskega prostorskega načrta (vir: 

http://www.geoprostor.net/piso/ewmap.asp?obcina=RADLJE; 3. 10. 2016) 

 

http://www.geoprostor.net/piso/ewmap.asp?obcina=RADLJE
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2. PRIKAZ STANJA PROSTORA 
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Osnovni podatki za območje sprememb in dopolnitev prostorskega akta 

Območje se nahaja ob obvoznici Radelj ob Dravi, zahodno Pohorske ceste. V območje osnovnega 
akta so vključena zemljišča s parcelnimi številkami 773/1, 774/1, 775/1, 776/1 in 783/1, vse k.o.  Radlje 
ob Dravi (804), v območje sprememb in dopolnitev akta pa dodatno tudi zemljišča s parcelnimi 
številkami 784/1 in del 777/1, obe k.o. , Radlje ob Dravi (804). 

 
Slika 2:   Lega območja v mestu Radlje ob Dravi 

 
Slika 3:   Pogled na območje z glavne ceste G1-1 (obvoznica Radelj ob Dravi) 

Območje sprememb in dopolnitev OPPN je opredeljeno kot stavbno zemljišče, podrobna namenska 
raba prostora, določena s prostorskimi sestavinami planskih aktov, je površine za centralne dejavnosti. 

Območje sprememb in dopolnitev OPPN se ureja se z naslednjimi veljavnimi prostorskimi izvedbenimi 
akti: 
- Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja MS 4 v naselju Radlje v občini 

Radlje ob Dravi (MUV št. 14/12, 8/14-teh.popr. in 6/16) ter  
- Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za naselje Radlje ob Dravi (MUV, št. 33/04-prečiščeno 

besedilo, 19/10 in 2/14). 

območje sprememb in dopolnitev 
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Območje obravnave je nepozidano in delno komunalno opremljeno, preko severnega dela območja je 
treba zagotoviti povezavo zahodno ležečih površin s Pohorsko cesto. 

 
Slika 4:   Prikaz gospodarske javne infrastrukture 

Po severnem in vzhodnem robu območja poteka omrežje javne kanalizacije za odvajanje komunalnih 
odpadnih vod, druga gospodarska javna infrastruktura se nahaja v Pohorski cesti (vodovod, 
elektroenergetsko omrežje, omrežje elektronskih komunikacij). 

Območje se ne nahaja na vodovarstvenem območju, na območju ni izdanih vodnih dovoljenj. 

Območje ne leži na plazovitem, poplavnem ali erozivnem območju. 

Na območju ni registriranih enot kulturne dediščine ali območij varstva narave. 

 

Površine zemljišč namenske/dejanske osnovne rabe  

Območje OPPN je velikosti ca. 6343 m2 in je nezazidano stavbno zemljišče.  

Dejanska raba tal je pretežno trajni travnik (1300) ter pozidano in sorodno zemljišče (3000). 
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Raba tal (©2012-2015 MKGP, Izdelava: Sinergise d.o.o.) 

Površine območij pod različnimi varstvenimi režimi 

Da se preprečijo škodljivi vplivi posegov v prostor ob državni cesti na državno cesto in promet na njej, 
je ob teh cestah varovalni pas, ki se meri od zunanjega roba cestnega sveta na vsako stran ceste, v 
katerem je raba prostora omejena. Varovalni pas, ki se meri od zunanjega roba cestnega sveta na 
vsako stran državne ceste, določa Zakon o cestah (Ur.l.RS. št. 109/2010, 48/2012) in znaša za glavno 
cesto 25 m.  
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3. STROKOVNE PODLAGE, NA KATERIH TEMELJIJO REŠITVE 
PROSTORSKEGA AKTA 
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Rešitve prostorske ureditve sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta 
temeljijo na naslednjih strokovnih podlagah: 
- Regijski poligon za usposabljanje gasilcev, Projektni inženiring Ptuj d.o.o., marec 2015, 
- Geodetski načrt Radlje ob Dravi: Komunalna ureditev za del območja MS4, št. projekta 
19/08/2015, 3. 9. 2015, ki ga je izdelal Geo Mass geodetske storitve, Matjaž EL-MARSI s.p., 

- Geodetski načrt št. GEODET-AP 158/2016, Andrej Podojsteršek, 4. 8. 2016. 

Strokovne podlage so elaborirane posebej. 
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4. SMERNICE IN MNENJA NOSILCEV UREJANJA PROSTORA 
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V postopku priprave sprememb in dopolnitev OPPN, skladno s Sklepom o začetku priprave sprememb 
in dopolnitev Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja MS 4 v naselju Radlje 
ob Dravi (MUV št. 10/16), sodelujejo naslednji nosilci urejanja prostora: 
- MzI, Direkcija RS za infrastrukturo, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana, 
- Elektro Celje d.d., Vrunčeva ulica 2a, 3000 Celje,  
- krajevna skupnost Radlje ob Dravi, Mariborska cesta 7, 2360 Radlje ob Dravi. 

Vsi nosilci so podali smernice in pozitivna mnenja. Vsa tekstualna gradiva smernic in mnenj so priložena 
na koncu priloge. 

V nadaljevanju so smernice povzete in podane opredelitve do njih. 

 
1. Krajevna skupnost Radlje ob Dravi 

Številka: 4102-004/2016-08 
Datum: 28. 6. 2016 

Na podlagi prejete vloge Sl.-30/16023 z dne 10. 6. 2016 in po pregledu prostorskega načrta, Vas 
obveščamo, d Krajevna skupnost Radlje ob Dravi nima smernic. 

Ugotovitev: Nosilec urejanja prostora nima smernic. 

 
2. Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za kopenski promet 

Številka: 350-99/2016/3-02111216 
Datum: 23. 6. 2016 

Smernice k osnutku sprememb in dopolnitev OPPN za del območja MS 4 v naselju Radlje v občini Radlje 
ob Dravi (št. projekta 16023, junij 2016, izdelovalec ZUM d.o.o.), ki jih je potrebno upoštevati pri pripravi 
predloga prostorskega akta. Priložena strokovna izhodišča Direkcije Republike Slovenije za 
infrastrukturo, št. 37167-1471/2016/3 (1506) z datumom 17. 6. 2016, so sestavni del izdanih smernic.  

Ugotovitev: Za nosilca je smernice pripravila Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, 
Sektor za upravljanje cest, Območje Maribor. 

 
3. Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija Republike Slovenije za 

infrastrukturo, Sektor za upravljanje cest, Območje Maribor 
Številka: 37167-1471/2016/3 (1506) 
Datum: 17. 6. 2016 

1. Pri nadaljnjem načrtovanju ureditve v predmetnem območju OPPN-ja naj se uporablja veljavna 
zakonodaja, predpisi in tehnične specifikacije, ki se nanašajo na gradnjo, varstvo, upravljanje in 
vzdrževanje javne ceste. 

2. Pri pripravi strokovnih podlag je treba upoštevati zadosten odmik objektov in infrastrukture od 
državne ceste (prikazati v prečnem profilu). 

3. Načrtovane prostorske ureditve morajo zagotavljati: 
- Varno odvijanje prometa vseh udeležencev v prometu in skladnost državnih cest z drugimi posegi v 
prostor in z okoljem, skozi katerega državne ceste potekajo, 
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- Opremljenost s prometno signalizacijo in prometno opremo, ki udeležence v prometu pravočasno 
opozarja na spremenjene razmere za varno odvijanje prometa, 

- Načrtovanje usklajeno z najnovejšimi znanji tehnike projektiranja in graditve cest ter z ekonomskimi 
načeli in merili za presojo upravičenosti njihove graditve, 

- Da s predlaganim posegov v varovalnem pasu državne ceste ne bodo prizadeti interesi varovanja 
državne ceste in prometa na njej, njene širitve zaradi prihodnjega razvoja prometa ter varovanja 
njenega videza oziroma moteno redno vzdrževanje državne ceste idr. 

4. Prostorski akt mora vsebovati tudi opredelitev in utemeljitev vseh posegov v vplivnem območju 
državne in varovalnega pasu, vsebovati mora tudi prikaz ureditev glede poteka omrežij in priključevanja 
objektov na gospodarsko javno infrastrukturo ter grajeno javno dobro, vključno s potrebnimi rešitvami. 

5. Upravljavec državne ceste ne odgovarja za morebitne vplive državne ceste na tangirano 
območje. Morebitne ukrepe za varovanje pred vplivi državne ceste in promet mora zagotoviti investitor 
posegov (objektov idr.). 

6. Pri načrtovanju je treba upoštevati veljavne predpise in tehnične specifikacije za javne ceste. V 
dokumentaciji in strokovnih podlagah je treba obdelati in utemeljiti vse posege v območju državnih cest 
ter varovalnega pasu oz. tudi druge posege, ki bi lahko vplivali na območje državnih cest in promet na 
njih. 

7. Posegi ne smejo negativno vplivati na območje državnih cest in promet na njih. 

8. Postavljanje objektov za obveščanje in oglaševanje v območju varovalnega pasu državne ceste 
v nasprotju s predpisi in brez soglasja upravljavca državnih cest ni dovoljeno. 

9. Pri načrtovanju komunalnih priključkov za novo ureditveno območje je potrebno upoštevati 
prisotnost obstoječih komunalnih naprav v cesti ter morebitno prestavitev na stroške investitorja. 
Sestavni del strokovnih podlag mora biti tudi prikaz obstoječih in novih komunalnih naprav, kjer je 
investitor dolžan zagotoviti sočasno gradnjo vseh naprav v območju ceste. 

10. Pri posegih v cestni svet in parcele državne ceste so dolžni investitorji oz. upravljavci komunalnih 
vodov, za vse komunalne vode, ki se bodo prestavljali ali na novo polagali v cestni svet, cestno telo, 
zračni prostor, parcelo državne ceste, z Direkcijo RS za infrastrukturo skleniti pogodbo o ustanovitvi 
služnostne pravice. Za nove cestne priključke mora investitor skleniti pogodbo o ureditvi medsebojnih 
razmerij v zvezi z ureditvijo priključkov na državno cesto, skladno s 3. Odstavkom 3. Člena Zakona o 
cestah.  

11. Vse posege v vplivnem območju in v varovalnem pasu državne ceste je potrebno načrtovani 
skladno z veljavnimi predpisi, ob upoštevanju obstoječe in predvidene obremenitve neposrednega okolja 
ob prometnicah. Ob opredeljevanju funkcije tangiranega območja prostorskega akta je obvezno 
upoštevati načrtovane obremenitve okolja zaradi predvidenega naraščanja prometa v dolgoročnem 
obdobju. Vsi ukrepi morajo biti dimenzionirani na način, da nudijo ustrezno protihrupno zaščito na 
podlagi predvidene povečane obremenitve državne ceste v 20 – letnem planskem obdobju. Oceno 
vrednosti kazalcev hrupa, ki ga povzroča uporaba državne ceste, je treba zagotoviti v okviru priprave 
prostorskega akta in nadaljnjega načrtovanja. Glede na ugotovljeno hrupno obremenitev okolja je možna 
podrobnejša opredelitev rešitev in pogojev glede funkcije območja (sprejemljiv oz. nesprejemljiv vpliv). 
Izvedba protihrupnih ukrepov mora biti sestavni del komunalne opreme območja. Upravljavec državnih 
cest ne bo zagotavljal dodatnih ukrepov varstva pred hrupom za načrtovano območje hrupno občutljivih 
dejavnosti, kakor tudi ne zaščite pred morebitnimi drugimi vplivi, ki so oz. bodo posledica obratovanja 
ceste. Izvedba vseh ukrepov je obveznost investitorja, ki zagotavlja komunalno opremo območja. 
Določba o omenjeni obveznosti mora biti opredeljena v tekstualnem delu (Odloku). Pri obravnavanih 
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posegih v varovalnem pasu državne ceste Direkcija RS za infrastrukturo ne prevzema nikakršne 
finančne ali druge odgovornosti, kot posledico hrupa, vibracij in ostalih vplivov prometa, ki se pojavljajo 
na cesti. 

Podane smernice za načrtovanje so strokovne zahteve na področju državne cestne infrastrukture, ki jih 
je potrebno upoštevati pri pripravi predloga OPPN. 

Opredelitev: 

1.  Predpisi se upoštevajo. 

2. Odmik objektov in infrastrukture od državne ceste se prikaže v karakterističnem prerezu. 

3. Smernice se upoštevajo. Opremljenost s prometno signalizacijo ni predmet OPPN. Z OPPN se načrtujejo 
rešitve prometne ureditve in to tako podrobno, da je na njihovi podlagi možno izdelati projekte za izdajo 
gradbenega dovoljenja po predpisih o graditvi objektov. Torej gre za natančnost idejnih zasnov oz. idejnih 

projektov. Postavitev prometne signalizacije bo predmet projektne dokumentacije. 

4. Smernica se upošteva. 

5. -11. Smernice se upoštevajo. 

 
4. Elektro Celje, d.d. 

Številka: 2105 
Datum: 27. 6. 2016 

Potek obstoječega in predvidenega distribucijskega sistema: 

1. Na lokaciji predvidenih – predmetnih sprememb in dopolnitev OPPN potekajo naši obstoječi vodi 
in naprave nizke napetosti, kateri predstavljajo omejitveni faktor in jih je potrebo upoštevati pri nadaljnjem 
načrtovanju. 

2. Energija za napajanje predvidenih objektov je na razpolago na NN zbiralnicah obstoječe 
transformatorske postaje TP Stadion Radlje: 302, oziroma v obstoječi prostostoječi razdelilni omarici pri 
obstoječem gasilskem domu. 

3. V fazi nadaljnjega načrtovanja in pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja za predvidene objekte 
si mora investitor pridobiti od Elektra Celje d.d. soglasje za priključitev na distribucijsko omrežje. 

4. Karto komunalnih vodov in naprav izdelanega osnutka prostorskega akta je potrebo dopolniti z 
vrisom obstoječih elektroenergetskih vodov in naprav. Poteka trase naših vodov in naprav je razviden v 
priloženem situacijskem načrtu. 

Ostali pogoji: 

1. Pri načrtovanju in gradnji objektov na območjih za katera bodo izdelani prostorski akti bo 
potrebno upoštevati veljavne tipizacije distribucijskih podjetij, veljavne tehnične predpise in standarde, 
ter pridobiti upravno dokumentacijo. Elektroenergetska infrastruktura mora biti projektno obdelana v 
posebni mapi. 

2. Pri gradnji objektov v varovalnem pasu elektroenergetskih vodov in naprav je potrebno izpolniti 
zahteve glede elektromagnetnega sevanja in hrupa (Ur. l. RS, št. 70/96) in zahteve Pravilnika o pogojih 
in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu 
elektroenergetskih omrežij (Ur. l. RS 101/10). 
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3. Naročnik si bo moral k predmetnemu prostorskemu aktu pridobiti naše mnenje. 

4. Pred izdelavo predloga k spremembam in dopolnitvam OPPN je potrebno naročiti strokovne 
podlage in idejne rešitve napajanja območja obdelave, katere je potrebo tudi upoštevati pri izdelavi 
OPPN. 

5. Ostalo: 

V fazi nadaljnjega načrtovanja je potrebo za predvideno območje OPPN izdelati strokovne podlage 
(idejno rešitev elektrifikacije) ob upoštevanju prej navedenih pogojev, za kar si mora izdelovalec idejne 
rešitve pridobiti od Elektro Celja d.d. parametre za projektiranje. Stroški izdelave idejne rešitve 
elektrifikacije bremenijo investitorja predmetnih del. 

Strokovne podlage (IDZ – idejna rešitev elektrifikacije) bodo služile kot osnova za izdelavo projektne 
dokumentacije PGD, PZI, mehanska zaščita oz. prestavitev obstoječih NN električnih vodov ter 
napajalnih vodov za napajanje objektov v območju OPPN. Stroški PGD, PZI projektne dokumentacije, 
kakor tudi sama izvedba bremenijo investitorja predmetnih del. 

Najmanj 8 dni pred pričetkom del je potrebno obvestiti Elektro Celje d.d., ki bo iz varnostnih razlogov 
izvršilo zakoličbo vseh obstoječih podzemnih elektroenergetskih vodov, ki potekajo na obravnavanem 
območju, kar je v skladu s 13. Členom Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter 
opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij (Uradni list RS, št. 
101/2010). 

Vsi stroški popravil poškodb, ki bi nastali na el. vodih in napravah, kot posledica predmetnega posega 
bremenijo investitorja predmetnih del, kar je v skladu s 10. Členom Pravilnika o pogojih in omejitvah 
gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih 
omrežij (Uradni list RS, št. 101/2010). 

Pri delih v bližini el. podzemnih vodov in naprav je potrebno upoštevati veljavne varnostne in tehnične 
predpise. Zaradi tega je potrebno dela v bližini podzemnih vodov izvajati ročno. 

Vsa dela, ki bodo posegala v obstoječe električne vode in naprave je potrebno vnesti v gradbeni dnevnik 
in isto mora biti podpisano s strani pooblaščenega predstavnika Elektro Celje, d.d. 

Pri nadaljnjem načrtovanju prostora si mora načrtovalec v fazi OPPN pridobiti od Elektro Celja, d.d. 
mnenje k smernicam v skladu z zakonom o prostorskem načrtovanju ZP Načrt (Ur. list RS št. 33/07 in 
nasl.). K vlogi za izdajo mnenja je potrebno priložiti strokovne podlage (idejno rešitev elektrifikacije) in 
zbirno situacijo komunalnih naprav in napeljav v pisni in elektronski obliki na zgoščenki (v doc in dwg ali 
shp formatu). 

 

Opredelitev: 

Potek obstoječega in predvidenega distribucijskega sistema – obstoječe komunalno omrežje je razvidno 
iz grafičnega dela (geodetski načrt); soglasje za priključitev na distribucijsko omrežje se pridobi skladno 
z zakonodajo; obstoječe NN omrežje se dodatno označi. 

Ostali pogoji - pri projektiranju in gradnji objektov se upošteva veljavna veljavne tipizacije distribucijskih 
podjetij, veljavni tehnični predpisi in standardi ter pridobi upravna dokumentacija, elektroenergetska 
infrastruktura se projektno obdela v posebni mapi; predpisi se upoštevajo (mnenje k aktu se pridobi 
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skladno z veljavno zakonodajo), strokovne podlage se ne izdelajo, elektroenergetsko napajanje poligona 
(splošna in varnostna razsvetljava stolpa in poligona) se vrši preko priključka gasilskega doma, obstoječi 
vodi se med gradnjo zaščitijo; 8 dni pred pričetkom del se obvesti Elektro Celje, da zakoliči obstoječe 
podzemne elektroenergetske vode; vsi stroški popravil poškodb, ki bi nastali na el. vodih in napravah, 
kot posledica predmetnega posega, bremenijo investitorja predmetnih del; dela v bližini podzemnih 
vodov se izvajajo ročno; vsa dela, ki bodo posegala v obstoječe električne vode in naprave, se vnese v 
gradbeni dnevnik, ki se podpiše pooblaščen predstavnik Elektra Celje, d.d.; mnenje k aktu se pridobi, 
strokovne podlage se ne izdelajo (elektroenergetsko napajanje poligona (splošna in varnostna 
razsvetljava stolpa in poligona) se vrši preko priključka gasilskega doma, obstoječi vodi se med gradnjo 
zaščitijo). 
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1 UVOD 

1.1 Namen naloge 

Namen naloge je izdelati spremembe in dopolnitve Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 
za del območja MS 4 v naselju Radlje v občini Radlje ob Dravi (MUV št. 14/12, 8/14-teh.popr. in 6/16) 
(v nadaljevanju: SD OPPN) zaradi spremembe dela prostorske ureditve v zahodnem delu območja, kjer 
se regijski poligon za usposabljanje gasilcev prestavi proti vzhodu in spremeni načrtovana prometna 
ureditev. 

Za predmetne SD OPPN je župan Občine Radlje ob Dravi sprejel Sklep o začetku priprave sprememb 
in dopolnitev Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja MS 4 v naselju Radlje 
ob Dravi (MUV št. 10/16). 

1.2 Zakonske osnove  

Pravna podlaga za izdelavo SD OPPN je Zakon o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Uradni list RS, št. 
33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 
109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) in vsi ostali relevantni zakoni ter podzakonski predpisi. 

Spremembe in dopolnitve akta se sprejemajo skladno z 61. členom ZPNačrt-a. 

2 IZHODIŠČA IN UTEMELJITEV SD OPPN  

Občina Radlje ob Dravi je v letu 2012 sprejela in v letu 2016 spremenila Odlok o občinskem podrobnem 
prostorskem načrtu za del območja MS 4 v naselju Radlje ob Dravi s katerim je določila prostorsko 
ureditve na zemljišču s parcelnimi št. 773/1, 774/1, 775/1, 776/1, 783/1 vse k.o. Radlje ob Dravi v 
velikosti ca. 1 ha. Na območju je načrtovana gradnja objektov za potrebe policijske postaje, gasilskega 
doma in regijskega poligona za usposabljanje gasilcev s spremljajočimi ureditvami in pripadajočo 
gospodarsko javno infrastrukturo. 

Zaradi potreb gasilcev po dodatnih funkcionalnih površinah na zahodni strani gasilskega doma in 
razpoložljivih zemljišč, je možno in smiselno regijski poligon za gasilce primerno odmakniti od gasilskega 
doma proti zahodu.  

Iz zgoraj navedenih razlogov želi pobudnik spremeniti občinski podrobni prostorski načrt tako, da se 
območje akta razširi prosti zahodu in primerno odmakne območje regijskega poligona od gasilskega 
doma. 

3 OBRAZLOŽITEV SPREMEMB IN DOPOLNITEV ZASNOVE PROSTORSKIH 

UREDITEV 

3.1 Koncept ureditev in razmestitev objektov 

Osnovni koncept veljavnega prostorskega akta ostaja nespremenjen. Načrt predvideva gradnjo objektov 
javnega pomena. 
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Dosedanji načrt je na zahodnem delu območja predvideval gradnjo regijskega poligona za usposabljanje 
gasilcev tik ob dovozni cesti in parkiriščih. Glede na pobudo gasilcev po zagotovitvi dodatnih parkirnih 
mest in drugih odprtih  površin za delovanje gasilskega doma, se regijski poligon za usposabljanje 
gasilcev odmakne od gasilskega doma proti zahodu. Zaradi premestitve regijskega platoja se preuredijo 
prometne površine območja. 

Ohranja se del že izvedene prometne ureditve, ki je bila načrtovana po osnovnem OPPN, pa 
spremenjena s spremembami OPPN v letu 2016 zaradi umestitve regijskega poligona, in sicer potek 
dostopne ceste in parkirna ploščad severno od gasilskega doma. V nadaljevanju dostopne ceste se 
uredi priključek regijskega poligona, navezovalna cesta za zahodno ležeča zemljišča pa se spelje 
severno od regijskega poligona tako, da se nanjo omogoči tudi priključevanje severno ležečih 
večstanovanjskih objektov. 

Ureditve so razvidne v grafičnem delu Sprememb in dopolnitev odloka o občinskem podrobnem 
prostorskem načrtu za del območja MS 4 v naselju Radlje v občini Radlje ob Dravi. 

3.2 Opis predvidenih sprememb in dopolnitev 

Situativno se spremeni lokacija regijskega poligona za usposabljanje gasilcev in potek dostopne ceste 
na zahodnem delu območja, ki se razširi. V območje se umesti nadstrešnica prostora za druženje 
velikosti 5 x 6 m in višine do 5 m na zahodni strani gasilskega doma. Elektroenergetsko napajanje 
poligona se vrši preko priključka gasilskega doma. 

V situaciji se ohrani izvedena parkirna ploščad severno od gasilskega doma. 

4 PREDMET SPREMEMB IN DOPOLNITEV ODLOKA 

Z dopolnitvijo 4., 5., 8., 12., 15. in 20. člena veljavnega odloka se določijo spremembe in dopolnitve 
urbanističnih pogojev za umeščanje načrtovanih ureditev. Hkrati se spremenijo in dopolnijo vsebine 
grafičnega dela. V končne določbe se doda nov 39.a člen, ki se nanaša na manjši del parcele 777/1, 
k.o. Radlje ob Dravi. 

V 4. členu, ki se nanaša na območje OPPN, se dodata parceli na kateri se območje širi proti zahodu. 

V 5. členu, ki se nanaša na vplivno območje, se črtajo odstavki, ki se nanašajo na grafični prikaz, ki ga 
osnovni OPPN ne vsebuje, opredelitev vplivnega območja izven območja OPPN in opis regulacijskih 
elementov, ki je vsebovan že v 14. členu. 

V 8. členu, ki se nanaša na opis rešitev načrtovanih objektov in površin, se črta prvi odstavek, ki je 
vsebovan že v 4. členu in določilo tretjega odstavka, ki se nanaša na opis dostopne ceste severno od 
regijskega poligona, kjer ni več načrtovan parkirni pas na severni strani ceste. 

V 12. členu, ki se nanaša na gabarite objektov, se opis objekta gasilskega doma dopolni z opisom 
prostora za druženje z nadstrešnico. 

V 15. členu, ki se nanaša na ureditev okolice, se doda možnost stopničaste premostitve višinske razlike 
med parkirišči in regijskim poligonom za ureditev tribune. 

V 20. členu, ki se nanaša na elektroenergetsko omrežje, se določi obveznost zaščite obstoječih 
elektroenergetskih vodov. 
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Nov 39.a člen na območju predmetnega OPPN preklicuje prej veljaven Odlok o občinskem podrobnem 
prostorskem načrtu Prisoja II (MUV št. 14/2009). Gre za delček parcele 777/1 k.o. Radlje ob Dravi na 
katero robno posega načrtovana cesta, ki zagotavlja dostop severno in zahodno ležečim stanovanjskim 
površinam. Prikaz ureditve je razviden iz karte 10 »Vplivi in povezave s sosednjimi območji«. 

 



Spremembe in dopolnitve odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 
za del območja MS 4 v naselju Radlje v občini Radlje ob Dravi 

 

ZUM urbanizem, planiranje, projektiranje d.o.o. 
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obstojeļe parcelne meje

vozne in manipulativne povrġine
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SITUACIJA KOMUNALNE IN ENERGETSKE INFRASTRUKTURE TER
OMREģJA ZVEZ

meja obmoļja sprememb in dopolnitev OPPN

LEGENDA:

TK

fekalna kanalizacija

vodovod

meja ureditvenega obmoļja

meteorna kanalizacija

P
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javna razsvetljava
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ponikovalnica
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