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Gradivo za  7. točko dnevnega reda 
 

 
 
 

 
ZADEVA: Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za  območje PE2 – Pečke 

vzhod 
 
 
 
PRAVNE PODLAGE:  

• Zakon o prostorskem načrtovanju (Ur. list RS št. 33/07, 70/2008-ZVO-1B, 108/2009, 
80/2010-ZUPUDPP (106/2010 popr.), 43/2011-ZKZ-C, 57/2012, 57/2012-ZUPUDPP-A, 
109/2012) 

• Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Makole (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 
5/2013, 39/2013) 

• Statut Občine Makole (Uradno glasilo slovenskih občin 2/2007) 
 
 
 
 
 
PRISTOJNO DELOVNO TELO: 

Odbor za okolje, prostor in gospodarsko infrastrukturo 
 
 
POROČEVALEC: Igor Erker 
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UVOD 
 
Z občinskim podrobnim prostorskim načrtom se podrobneje določi: 

- območje občinskega podrobnega prostorskega načrta, 
- arhitekturne, krajinske in oblikovalske rešitve prostorskih ureditev, 
- območja, za katera se projektne rešitve pridobijo z javnim natečajem, 
- načrt parcelacije, 
- etapnost izvedbe prostorske ureditve, če je ta potrebna, 
- rešitve in ukrepe za celostno ohranjanje kulturne dediščine, 
- rešitve in ukrepe za varstvo okolja in naravnih virov ter ohranjanje narave, 
- rešitve in ukrepe za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z 

varstvom pred požarom in 
- pogoje glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro. 

 
Obravnavano območje Enota urejanja prostora PE2 je v OPN Makole opredeljeno kot območje, na katerem 
bo za sanacijo razpršene gradnje in širitev stanovanjskega območja izdelan OPPN za stanovanjsko 
območje. Osnova za izdelavo in sprejem OPPN za to območje je opredelitev v OPN.  
 
V času od 20.06.2014 do 21.07.2014 je bil Občinski podrobni prostorski načrta za enoto urejanja prostora 
JE1 - območje sanacije razpršene gradnje Pečke vzhod v javni razgrnitvi. Dne 09.07.2014 je bila izvedena 
javna obravnava gradiva. 
 
V času javne razgrnitve sta na občino prispeli 2. pripombi do katerih je Občina zavzela sledeča stališča: 
 

1. Pripomba, da se ne strinja z delitvijo parcele 2 in 3, ter da bi potekala cesta nad parcelo. 
Pripomba se delno upošteva. Opredelila bo se možnost fazne oz. skupne pozidave obeh zemljišč. V 
primeru skupne pozidave ne bo potrebno zagotavljati dostopa do parcele 3.  
 
2. Pripombe, glede priključka za parcelo 5: 
Pripombe se upoštevajo. Priključek do parcele 5 bo prestavljen nižje k regionalni cesti. Ločen 
priključek glede na smernice DRSC ni dovoljen. 
 

 
FINANČNE POSLEDICE 
 
Priprava dokumentacije in študij, ki so bile potrebne za pripravo OPPN so oz. bodo povzročile za 9.000 EUR 
stroškov. 
  
Iz naslova komunalnega prispevka lahko v prihodnjih letih ob pozidavi vseh parcel pričakujemo približno 
11.000 EUR prihodkov. 
 
Neposrednih novih stroškov, razen stroškov objave odloka, sprejem odloka ne bo povzročil. 
 
 
PREDLOG SKLEPA 
Občinskemu svetu predlagam, da sprejme sledeči sklep: 
 

Občinski svet Občine Makole potrdi Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za  območje 
PE« – Pečke vzhod v 1. branju. 

 
 
 
           Župan 
                 Alojz Gorčenko 
 


