
A. POSTOPEK PRIPRAVE SPREMEMB IN 
DOPOLNITEV LOKACIJSKEGA NAČRTA 
ZA OBRTNO CONO ORMOŽ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
B. NAMEN PROSTORSKE UREDITVE 
 

V letu 2005 je bil sprejet Odlok o lokacijskem 

načrtu za obrtno cono Ormož (Uradni vestnik 

občine Ormož, št. 19/05) in v letih 2010, 2015 

in 2016 dopolnjen in spremenjen. 

V času od uveljavitve sprememb in dopolnitev 

je bil podan predlog: 

-  za gradnjo plinske postaje na delu zemljišča s 

parc. št. 251/6 k.o. Ormož; 

- povečanje gabarita predvidenega 

industrijskega objekta na zemljišču s parc. št. 

249/2 in 251/8 k.o. Ormož, ki so umeščeni v 

veljavni lokacijski načrt, vendar predlagana 

ureditev odstopa od določil veljavnega 

lokacijskega načrta in ne omogoča postavitve 

načrtovanih objektov v prostor. 
 

 

C. PREDMET SPREMEMB IN 
DOPOLNITEV LOKACIJSKEGA NAČRTA  
 

Spremembe in dopolnitve se nanašajo na del 

zemljišča s parcelnimi številkami 251/6, 249/2 

in 251/8 vse k.o. Ormož, ki jih urejajo določila 

Odloka o lokacijskem načrtu za obrtno cono 

Ormož (Uradni vestnik občine Ormož, št. 19/05, 

10/10, 17/15 in 7/16). V obrtno cono se umešča 

plinska postaja ter umestitev in povečanje objektov 

skladno z investicijsko namero pobudnika. 

Predmet obdelave so zemljišča s parc. št. 251/6, 

249/2 in 251/8 vse k.o. Ormož. V primeru iskanja 

drugačnih rešitev se v območje obdelave lahko 

dodajo manjkajoča zemljišča, na katera bi se 

eventualno posegalo. 

 

S spremembami in dopolnitvami lokacijskega načrta 

so predvideni objekti vrisani v grafični del 

prostorskega akta, pogoji in način priključevanja na 

gospodarsko javno infrastrukturo pa opredeljuje že 

osnovni odlok. 

 

Č. OPIS OBMOČJA UREDITVE 
 

Obravnavana obrtna cona se nahaja na vzhodnem 

delu naselja Ormož, v neposredni bližini glavne ceste 

I. reda G1 1313 Ormož-Središče ob Dravi, ki obrtno 

cono omejuje s SV strani. Skozi S in Z del cone 

poteka tudi regionalna cesta I. reda R1 230, odsek 

1312-Ormož.  

Na območju podjetja Safilo d.o.o. (v okviru parc. št. 

251/6, 249/2 in 251/8 vse k.o. Ormož) se predvideva 

gradnja plinska postaja ter umestitev in povečanje 

objektov skladno z investicijsko namero pobudnika. 

Ker v sklopu obstoječih toleranc plinske postaje na 

delu parc. št. 251/6 k.o. Ormož in novih objektov za 

potrebe proizvodnje (na delu parc. št. 249/2 k.o. 

Ormož) ter dozidave k obstoječemu objektu na parc. 

št. 251/8 k.o. Ormož za potrebe skladišča ni mogoče 

zgraditi, je treba spremeniti in dopolniti določila 

veljavnega prostorskega akta – lokacijskega načrta 

(LN). Novi objekti in naprave se predvidevajo v 

sklopu obstoječega kompleksa podjetja Safilo d.o.o.. 

 

D. OPIS NAČRTOVANIH UREDITEV 
 

UMESTITEV OBJEKTOV 

Plinska postaja se umešča na delu parc. št. 251/6 

k.o. Ormož, kjer je z osnovnim odlokom predvidena 

površina za možno širitev objekta oz. lokacije 

ureditev, in sicer na površino, ki v naravi predstavlja 

zelenico ob interni dovozni cesti. Posledično je 

predvidena mikrolokacijska prestavitev načrtovanega 

objekta št. 24 po osnovnem odloku o OLN, in sicer se 

objekt št. 24 locirana proti jugu parcele št. 249/2 k.o. 

Ormož, hkrati se predvidi povečanje tlorisnega 

gabarita objekta.  

Predvidena je tudi dograditev obstoječega objekta 

zgrajenega na parc. št. 251/8 k.o. Ormož, in sicer se 

načrtuje izgradnja dodatnih skladiščnih površin na 

vzhodnem delu obstoječega objekta, kjer so sedaj v 

naravi travnate površine. Načrtovane ureditve so 

razvidne iz grafične priloge. Novi objekti se v prostor 

umeščajo z ustreznimi odmiki od sosednjih parcel. Z 

umestitvijo objekta se ne ruši osnovni koncept 

urejanja prostora, hkrati pa se bistveno ne spreminja 

zazidalna situacija, saj novi objekt v celoti upošteva 

gradbene linije in višinske gabarite sosednjih 

objektov. Nekoliko se spremeni le gostota pozidave.  

 

PROMET 

Dostop do območja se ohranja in se s predmetnimi 

spremembami in dopolnitvami odloka ne spreminjajo. 

Ohranja se obstoječi prometni koncept znotraj 

obravnavanega območja. Tlakovanje in 

odvodnjavanje se izvede skladno z veljavno 

zakonodajo. Površine, ki niso tlakovane se ustrezno 

ozelenijo in zasadijo z avtohtonimi rastlinami.  

 

VODOVODNO IN HIDRANTNO OMREŽJE, 

KANALIZACIJSKO OMREŽJE, TELEKOMUNIKACIJSKO 

OMREŽJE, PLINOVODNO OMREŽJE 

Objekti se v celoti priključuje na obstoječo 

infrastrukturo, ki je bila za potrebe kompleksa Safilo 

d.o.o. že zgrajena in se nahajajo na ali ob parcelah, 

ki so predmet obravnave. Kapaciteta obstoječe 

infrastrukture zadostuje potrebam gradnje novih 

objektov. Morebitni tangirani infrastrukturni vodi se 

po potrebi ustrezno prestavijo, kar bo tehnično 

obdelano v projektu za pridobitev gradbenega 

dovoljenja. 

 

ELEKTRIČNO OMREŽJE 

Predvideni objekti se bodo napajali iz obstoječega 

elektroenergetskega omrežja. Izvedejo se 

nizkonapetostni priključki do predvidenih objektov. 

 

OGREVANJE 

Ogrevanje objektov (kateri se bodo ogrevali) se bo 

predvidoma izvajalo na kogeneracijo -plin. 
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Načrtovalec:    
 
               ATBiro, projektiranje in inženiring 
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SPREMEMBE IN DOPOLNITVE 
LOKACIJSKEGA NAČRTA 

ZA OBRTNO CONO ORMOŽ 
(LN VII - Safilo) 

skrajšani postopek 
 

PREDSTAVITEV DOPOLNJENEGA 
OSNUTKA  

SPREMEMB IN DOPOLNITEV OLN 
 

POVZETEK ZA JAVNOST 
 

javna razgrnitev  
od 9.8.2018 do 24.8.2018 

 
 

Javna obravnava 
ponedeljek, 20.8.2018 ob 15.uri 

v prostorih Občine Ormož 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

IZDELAVA OSNUTKA  SID LN 

PRIDOBIVANJE SMERNIC ZA NAČRTOVANJE IN ODLOČBA O CPVO 

JAVNA RAZGRNITEV DOPOLNJENEGA  OSNUTKA SID LN 
 (od 9.8. do 24.8.2018) 

JAVNA OBRAVNAVA dne 20.8.2018 ob 15.00 v sejni sobi Občine Ormož 

STALIŠČA DO PRIPOMB IN PREDLOGOV Z JAVNE RAZGRNITVE IN 
JAVNE OBRAVNAVE 

1. OBRAVNAVA NA OBČINSKEM SVETU 

PRIPRAVA PREDLOGA SID LN ZA PRIDOBITEV MNENJ 

PRIDOBITEV MNENJ NOSILCEV UREJANJA PROSTORA NA PREDLOG 
SID LN 

IZDELAVA USKLAJENEGA PREDLOGA SID LN 

IZDELAVA DOPOLNJENEGA OSNUTKA SID LN 

SPREJEM IN OBJAVA SKLEPA O ZAČETKU PRIPRAVE SID LN 
 (Objavljen v Uradnem vestniku Občine Ormož, št. 6/2018) 

POBUDA ZA PRIPRAVO  SID LN 

2. OBRAVNAVA NA OBČINSKEM SVETU 

OBJAVA ODLOKA V URADNEM VESTNIKU OBČINE ORMOŽ 



 




