MEDOBČINSKI URADNI VESTNIK

278
Na podlagi 124. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list
RS, št. 61/17 ZUREP-2) in 16. člena Statuta Občine Podvelka
(MUV, št. 30/17, 17/18) je Občinski svet Občine Podvelka, na
16. redni seji, dne 28. julija 2021, sprejel naslednji

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah št. 3
Odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Podvelka
(kratek postopek)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(4)

1. člen
(predmet odloka)
S tem odlokom Občina Podvelka spreminja in dopolnjuje
Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Podvelka
(Medobčinski uradni vestnik, št 17/14, 17/15-SD1, 12/17obv. razlaga, 30/17-SD2).
Spremembe in dopolnitve št. 3 Odloka o Občinskem prostorskem načrta Občine Podvelka (v nadaljevanju SDOPN3
Podvelka) so izvedene po kratkem postopku sprememb in
dopolnitev občinskega prostorskega načrta.
Spremembe in dopolnitve št. 3 Občinskega prostorskega
načrta Občine Podvelka (kratek postopek) (v nadaljevanju
SDOPN3) so v prostorskem informacijskem sistemu objavljene pod identifikacijsko številko 2493.
2. člen
(vsebina odloka)
Občina Podvelka spreminja in dopolnjuje prostorske izvedbene pogoje, opredeljene v 47. členu (nezahtevni in enostavni objekti) tako, da na koncu besedila drugega odstavka
doda besedilo »V kolikor dopustni namen, tlorisna velikost
in višina nezahtevnih in enostavnih objektov v veljavnih
predpisih odstopa od določb PIP-ov o nezahtevnih in enostavnih objektih v tem odloku, se pri poseganju v prostor
do uskladitve OPN uporabljajo določbe o namenu, tlorisni
velikosti, višini in ostalih pogojih, opredeljene v veljavnih
predpisih, ki so višji od OPN.«
Občina Podvelka spreminja in dopolnjuje prostorske izvedbene pogoje, opredeljene v 65. členu (ohranjanje narave)
tako da:
1. v drugem odstavku za besedilom »splošne naravovarstvene smernice za urejanje prostora, pripravljene
v letu«, črta letnico »2013« in jo nadomesti z letnico
»2021,«
2. v tretjem odstavku tega člena za besedilom »umeščanje novih helioportov« črta besedo »mostov«.
V 86. členu (podrobnejši pogoji za območja kmetijskih –
K1, K2) spreminja in dopolnjuje prostorske izvedbene pogoje tako da:
1. na koncu besedila četrtega odstavka doda besedilo »Za
izvajanje kmetijske dejavnosti je potrebno omogočiti
neoviran dostop do kmetijskih zemljišč. Poljske poti so
namenjene vožnji kmetijske mehanizacije, na njih pa je
dopustno kolesarjenje, sprehajanje ipd«
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2. v sedmem odstavku tega člena:
a. za besedilom »rekonstrukcije« črta besedo »lokalnih cest
in javnih poti« in ga nadomesti z besedilom »občinskih
in državnih cest v skladu z zakonom, ki ureja ceste.«,
b. za besedilom »načrtovana rekonstrukcija« črta besedo
»lokalne«,
c. za besedilom »ceste« doda v oklepaju pred besedilo »oporni in podporni zidovi« in naslednje besedilo
»npr. nadkrita čakalnica na postajališču, kolesarska pot
in pešpot,«,
d. za besedilom »prepusti, protihrupne ograje« doda besedilo »pomožni cestni objekti, urbana oprema«.
V Prilogi 1 k odloku (vrste objektov glede na namen SD3)
spreminja in dopolnjuje prostorske izvedbene pogoje tako da:
1. v vrstici »21410 mostovi in viadukti« v stolpcih K1/K2
in G črta oznako »ne« in jo nadomesti z oznako »da25«
2. v vrstici »22231 Cevovodi za odpadno vodo« v stolpcu
VC oznako »ne« in jo nadomesti z oznako »da24«
3. V »pomenu oznak« k Prilogi 1:
a. Pri oznaki 15 za besedilom »le rekonstrukcije« črta besedo »lokalnih« in jo nadomesti z besedilom »državnih
in občinskih«
b. za besedilom oznake 15 doda besedilo »pod pogoji
opredeljenimi v 86. členu tega odloka,
c. na koncu pomena oznak Priloge1 doda novi oznaki z
naslednjim besedilom:
»24 dopustno v skladu z veljavnimi predpisi in pogoji
upravljalca,
25 dopustno na prometnih povezavah in vodotokih, ki
so zajete v pretežno namensko rabo kmetijskih zemljišč.«
V Prilogi 2 k odloku (Nezahtevni in enostavni objekti,
vzdrževanje objekta SD3) spreminja in dopolnjuje prostorske izvedbene pogoje tako da:
1. v vrstici »10 kolesarska pot, pešpot, gozdna pot in podobne« v stolpcih K1/K2 črta oznako »ne« in jo nadomesti z oznako »da22«
2. na koncu pomena oznak Priloge2 doda novo oznako z
naslednjim besedilom »22 dopustna v skladu s pogoji
86.člena tega odloka«.
3. člen
(hramba in vpogled v občinski prostorski načrt)
Spremembe in dopolnitve št. 3 občinskega načrta Občine
Podvelka, se hranijo na sedežu Občine Podvelka in so na
vpogled v času uradnih ur občinske uprave.
4. člen
(nadzor nad izvajanjem odloka)
Nadzor nad izvajanjem tega odloka izvajajo pristojne inšpekcijske službe.
5. člen
(začetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Medobčinskem uradnem vestniku.
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