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ZADEVA: Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za  območje JE1 – strnjeno 

območje naselja Jelovec 
 
 
 
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 JE1 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 29.04.2014 do 29.05.2014 je bil Občinski podrobni prostorski načrta za enoto urejanja prostora 
JE1 - območje sanacije razpršene gradnje Jelovec v javni razgrnitvi. Dne 22.05.2014 je bila izvedena javna 
obravnava gradiva. 
 
V času javne razgrnitve je na občino prispelo 6. pripomb do katerih je Občina zavzela sledeča stališča: 
 

1. Pripomba na cesto med predvidenima parcelama št. 8 in št. 10. Lastnik se ne strinja s tem, da se 
s cesto posega na njegovo parcelo. Cesta naj se pomakne navzdol ali ukine. 
Pripomba se delno upošteva. Predvideno širjenje zemljišča za dovozno cesto se bo enakomerno 
porazdelilo med obe sosednji zemljišči (parc. št.8 in 10). V skladu s pripombo št. 6 bo odlok korigiran 
na način, da se lahko dostopi do posameznih zemljišč zagotovijo s vpisom stvarne služnosti v 
zemljiško knjigo.  
 
2. Pripomba, da naj se gradbena linija pomakne za 1 meter nižje. 
Pripomba se upošteva. 
 
3. Pripomba, da bo zemljišče za cesto ob predvidenih parcelah št. 8 in št. 10 za prenos v javno 
dobro potrebno odkupiti. 
Način prenosa zemljišč v javno dobro ni predmet OPPN. Prenos zemljišč v javno dobro se bo urejal 
skladno z zakonodajo po sprejemu OPPN. 
 
4. Predlog, da se predvidi direkten izvoz iz obstoječe lokalne ceste na predvideni parceli št. 1 in 2. 
Pripomba se upošteva. 
 
5. Predlog, da se dovoz za predvideni parceli št.  3 in 4 premakne za 1m proti predvideni parceli št. 
2. 
Pripomba se upošteva 
 
6. Podana je pripomba, da je treba v odlok zapisati, da se lahko dostopi zagotovijo tudi z služnostmi. 
Pripomba se upošteva 

 
 
 
FINANČNE POSLEDICE 
 
Priprava dokumentacije in študij, ki so bile potrebne za pripravo OPPN so oz. bodo povzročile za 12.850 
EUR stroškov. 
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Iz naslova komunalnega prispevka lahko v prihodnjih letih ob pozidavi vseh parcel pričakujemo približno 
18.000 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 
JE1 – strnjeno območje naselja Jelovec v 1. branju. 

 
 
 
           Župan 
                 Alojz Gorčenko 
 
 
 
  
 


