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1.NAMEN PRIPRAVE OPPN 
1.1 Investicijska namera 
Franc Štuhec, Spodnji Ključarovci 18, 2274 Velika Nedelja je 03.06.2019 na Občino Ormož podal pobudo za 
pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta (v nadaljevanju: OPPN) za gradnjo na kmetijskih zemljiščih 
skladno s 3.ea členom Zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 71/11 – uradno prečiščeno besedilo, 
58/12, 27/16, 27/17 – ZKme-1D in 79/17).  
Investitor je nosilec kmetijskega gospodarstva, vpisanega v register kmetijskih gospodarstev s številko KMG-MID: 
100293238, s katerega je razvidno, da je kmetijsko gospodarstvo organizirano kot kmetija, nosilec kmetije pa je 
obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovan na podlagi 17. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju s čimer izpolnjuje zakonske pogoje, ki omogočajo pripravo OPPN za gradnjo kmetijskih objektov na 
kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe prostora.  
Izhodišča za poseg na kmetijska zemljišča so sestavni del postopka priprave OPPN, Občina Ormož bo v postopku 
sprememb in dopolnitev OPN, z uveljavitvijo OPPN, vnesla spremembe v prostorski akt lokalne skupnosti po 
postopku, kot to določa zakon, ki ureja prostorsko načrtovanje. 
 
1.2 Podatki o investitorju 
Območje za katerega se predvideva izdelava OPPN se nahaja v naselju Spodnji Ključarovci, na območju površin 
podeželskega naselja, ter obsega zemljišči s parcelnima številkama 1772 in 1773 k.o. Ključarovci pri Ormožu v 
skupni površini 27666 m2. Območje za katerega je predvidena izdelava OPPN obsega približno 5000 m2. 
Območje obravnave se nahaja delno na stavbnem zemljišču, delno pa posega na kmetijske površine. Predvidena 
je širitev območja za pozidavo kmetijskih objektov. 

 
Kmetija Štuhec Franc (KMG MID 100293238) leži v severozahodnem delu občine Ormož. Obsega 29,09 ha 
obdelovalnih kmetijskih površin, od tega je 21,21 ha njiv, 7,63 ha travnih površin, 0,20 ha vinogradov, 0,03 h 
začasnega travnika in 0,02 ha travniškega sadovnjaka. Kmetija je usmerjena v rejo krav molznic, vzrejo mlade 
živine, govejih pitancev in v manjšem delu pridelavo poljščin za prodajo. Na njivskih površinah pridelujejo krmo 
za prehrano živali in v manjšem delu poljščine za prodajo. Na dan 1.2.2019 so imeli na kmetiji naslednji stalež 
živine: 

starost število 

do 6 mesecev 14 

6 mesecev do 1 leta 9 

1 do 2 let 20 

nad 2 leti                                                           29 

Glavni prihodek kmetije predstavlja prodaja mleka, v manjšem delu pa prodaja govejih pitancev in poljščin. 
Pobudi za izdelavo OPPN je bilo priloženo mnenje Kmetijsko svetovalne službe k izgradnji predvidenih objektov 
za kmetijo Franca Štuheca, Spodnji Ključarovci 18, 2274 Velika Nedelja z dne 30.5.2019. 
 
1.3 Zakonska podlaga 
Zakon o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 71/11 – uradno prečiščeno besedilo, 58/12, 27/16, 27/17 – ZKme-
1D in 79/17) v 3.ea členu določa, da lahko lokalna skupnost, če to ni v nasprotju s strateškimi usmeritvami 
prostorskega razvoja lokalne skupnosti, z občinskim podrobnim prostorskim načrtom v skladu z zakonom, ki ureja 
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prostorsko načrtovanje (v nadaljnjem besedilu: OPPN), na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe 
načrtuje naslednje kmetijske objekte, ki so neposredno namenjeni kmetijski dejavnosti: 
a)    stavbe za rastlinsko pridelavo, če je način pridelave neposredno vezan na kmetijsko zemljišče; 
b)    stavbe za rejo živali (perutninske farme, hlevi, svinjaki, staje, kobilarne in podobne stavbe za rejo živali), 

vključno z objekti za skladiščenje gnoja in gnojevke, razen objektov, za katere je treba izvesti presojo vplivov 
na okolje po predpisu, ki ureja vrste posegov v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje; 

c)     stavbe za spravilo pridelka (kmetijski silosi, kašče, kleti, seniki, skednji, kozolci, koruznjaki in podobne stavbe 
za spravilo pridelka, razen vinskih kleti in zidanic) in stavbe za predelavo lastnih kmetijskih pridelkov (sirarne, 
sušilnice sadja ipd.); 

č)    druge nestanovanjske kmetijske stavbe (stavbe za shranjevanje kmetijskih strojev, orodja in mehanizacije). 
Objekti iz tega člena se najprej načrtujejo v bližini obstoječe lokacije kmetijskega gospodarstva oziroma zadruge, 
registrirane za dejavnost kmetijstva, če pa to ni mogoče, pa se jih prednostno načrtujejo na kmetijskih zemljiščih 
nižjih bonitet. 
Za načrtovanje objektov po tem členu mora lokalna skupnost osnutku OPPN priložiti elaborat, iz katerega je 
razvidno, da se objekti iz tega člena načrtujejo v skladu s prejšnjim odstavkom. 
V postopek priprave OPPN iz tega člena so lahko vključene le pobude subjektov, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: 
a)     v primeru kmetije po zakonu, ki ureja kmetijstvo, mora biti nosilec te kmetije obvezno pokojninsko in 

invalidsko zavarovan na podlagi 17. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list 
RS, št. 96/12, 39/13, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 44/14 – ORZPIZ206, 85/14 – ZUJF-B, 95/14 – 
ZUJF-C, 90/15 – ZIUPTD in 102/15); 

b)     v primeru kmetijskega gospodarstva po zakonu, ki ureja kmetijstvo, organiziranega kot samostojni podjetnik 
ali pravna oseba, mora to kmetijsko gospodarstvo v letu pred vložitvijo pobude iz petega odstavka tega 
člena z opravljanjem kmetijske dejavnosti doseči najmanj 60 odstotkov svojega letnega prihodka, pri čemer 
mora biti ta prihodek večji od 30.000 eurov; 

c)     v primeru zadruge, registrirane za dejavnost kmetijstva, mora zadruga v letu pred vložitvijo vloge iz petega 
odstavka tega člena z opravljanjem kmetijske dejavnosti doseči najmanj 50.000 eurov svojega letnega 
prihodka; 

č)    v primeru agrarne skupnosti, registrirane v skladu z Zakonom o agrarnih skupnostih (Uradni list RS, št. 74/15), 
mora agrarna skupnost imeti v lasti najmanj 20 ha kmetijskih zemljišč. 

Pobuda iz prejšnjega odstavka se vloži na lokalno skupnost. 
Ne glede na določbe zakona, ki ureja prostorsko načrtovanje, lokalna skupnost s sklepom o začetku priprave 
OPPN ugotovi tudi izpolnjevanje pogojev iz točke a), točke b), točke c) oziroma iz točke č) četrtega odstavka tega 
člena. 
Če se objekti po tem členu načrtujejo na kmetijskem zemljišču v lasti Republike Slovenije, mora z načrtovanimi 
objekti soglašati upravljavec kmetijskega zemljišča, ki je v lasti Republike Slovenije. 
Za potrebe odmere komunalnega prispevka se zemljišča v območju OPPN iz tega člena štejejo za stavbna 
zemljišča. 
Ne glede na prvi odstavek tega člena se z OPPN lahko načrtuje preselitev kmetijskih gospodarstev v celoti, pri 
čemer se sme ne glede na zakon, ki ureja graditev objektov, dovoljenje za gradnjo stanovanjskega objekta izdati 
šele po pridobitvi uporabnega dovoljenja za kmetijske objekte iz prvega odstavka tega člena. 
Kmetijski objekti iz prvega odstavka tega člena se lahko uporabljajo le v kmetijske namene. 
Ne glede na zakon, ki ureja prostorsko načrtovanje, se prostorski akt lokalne skupnosti, ki določa namensko rabo 
prostora, z uveljavitvijo OPPN iz tega člena nadomešča z OPPN v delu, ki ga določa OPPN. Lokalna skupnost ob 
prvi spremembi prostorskega akta lokalne skupnosti spremembe, ki so nastale z uveljavitvijo OPPN, vnese v 
prostorski akt lokalne skupnosti po postopku, kot to določa zakon, ki ureja prostorsko načrtovanje. 
 
Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) v 118. členu določa pripravo izhodišč za pripravo OPPN: 
(1) Odločitev za pripravo OPPN temelji na odločitvah in usmeritvah iz OPN, izhodiščih za pripravo OPPN, če se ta 
pripravlja na podlagi izkazane potrebe občine in ni predviden v OPN, ali na pobudi investitorja priprave OPPN.  
(2) Če usmeritve za pripravo OPPN v OPN niso vnaprej podane ali celovite, se pripravijo izhodišča za pripravo 
OPPN ob smiselni uporabi določb 108. člena tega zakona.  
(3) Ob pobudi investitorja priprave prostorskega akta ta vsebuje:  

– predstavitev investicijske namere,  
– utemeljitev skladnosti pobude z regionalnim in občinskim prostorskim planom, občinskim prostorskim 

načrtom in splošnimi smernicami nosilcev urejanja prostora,  
– opis in grafične prikaze območja s prikazom zasnov umestitve načrtovanih objektov in drugih posegov v 

prostor.  
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(4) Če se OPPN pripravlja na pobudo investitorja priprave prostorskega akta, občina z njim sklene pogodbo o 
medsebojnih obveznostih, zlasti glede finančnih in rokovnih vidikov priprave OPPN, lahko pa se s pogodbo tudi 
dogovori obveznost investitorja priprave prostorskega akta glede rokov izgradnje v OPPN predvidenih gradenj ali 
obveznost izgradnje v njem predvidenih objektov, ki so v javno korist.  
Postopek priprave in sprejetja OPPN bo potekal skladno s 119. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list 
RS, št. 61/17) pri čemer se za postopek priprave in sprejetja OPPN se smiselno uporabljajo določbe, ki veljajo za 
postopek priprave in sprejetja OPN.  
V 119. členu Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) je določen postopek priprave in sprejetja OPPN: 
(1) Za postopek priprave in sprejetja OPPN se smiselno uporabljajo določbe, ki veljajo za postopek priprave in 
sprejetja OPN. 
(2) Če občine pripravljajo skupen OPPN, se ta pripravi in sprejme na način, kot to velja za OPPN. Občine v sklepu 
o pripravi OPPN določijo pripravljavca skupnega OPPN. Skupni OPPN je sprejet, ko ga sprejmejo občinski sveti 
vseh občin, ki so bile vključene v njegovo pripravo. 
OPPN bo pravna osnova za izdajo gradbenega dovoljenja za gradnjo objektov.  
 
2.PODATKI O PARCELAH ZA PRIPRAVO OPPN 
Območje za pripravo OPPN skladno s 3. ea členom Zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 71/11 – 
uradno prečiščeno besedilo, 58/12, 27/16, 27/17 – ZKme-1D in 79/17) obsega zemljišči s parcelnima številkama: 

št. šifra k.o. ime k.o. številka površina (m2) boniteta 

1 287 Ključarovci pri Ormožu 1772 22225 64 

2 287 Ključarovci pri Ormožu 1773 5441 29 

Območje za katerega je predvidena izdelava OPPN obsega približno 5000 m2 
Zemljišči sta po dejanski rabi travnik, ekstenzivno sadovnjak in pozidano zemljišče.  
 
3.SKLADNOST Z OPN OBČINE ORMOŽ 
3.1. Namenska raba zemljišč 
Zemljišči s parcelnima številkama 1772 in 1773 k.o. Ključarovci pri Ormožu ureja Odlok o občinskem prostorskem 
načrtu občine Ormož (Uradni vestnik občine Ormož, št. 4/2013, 10/2013, 1/2016, 7/2017). 
Zemljišče s parcelno številko 1772 k.o. Ključarovci pri Ormožu je po Odloku o občinskem prostorskem načrtu 
občine Ormož (Uradni vestnik občine Ormož, št. 4/2013, 10/2013, 1/2016, 7/2017) opredeljeno kot kmetijsko 
zemljišče s podrobnejšo namensko rabo K1 - najboljša kmetijska zemljišča. 
Zemljišče s parcelno številko 1773 k.o. Ključarovci pri Ormožu je po Odloku o občinskem prostorskem načrtu 
občine Ormož (Uradni vestnik občine Ormož, št. 4/2013, 10/2013, 1/2016, 7/2017) opredeljeno kot delno kot 
stavbno zemljišče s podrobnejšo namensko rabo delno kot SK - površine podeželskega naselja. 
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Navedeno zemljišče s parcelno številko 1772 k.o. Ključarovci pri Ormožu po 45. členu Odloka o občinskem 
prostorskem načrtu občine Ormož (Uradni vestnik občine Ormož, št. 4/2013, 10/2013, 1/2016, 7/2017) spada v 
enoto urejanja prostora: 

Katastrska 
občina 

Opis enote 
(naselje, 
zaselek) 

Oznaka 
enote 

Oznaka 
podenote 

Šifra in opis  
podrobne namenske rabe 

Režimi 
Način 

urejanja 

Sploš. 
PIP v 
členu 

Podr. 
PIP v 
členu 

Več k.o. 
Zahodni 

gričevnat del 
EU 57  

A-površine razpršene poselitve 
Av- površine razpršene poselitve 
PC-površine cest 
O- območja okoljske infrastrukture 
K1-najboljša kmetijska zemljišča 
K2-druga  kmetijska zemljišča 
G-gozdna zemljišča 
VC-celinske vode 

KD 
Natura 2000 

NS 
NV 

VVO 
HMO 
POPL 

erozija 

 

56 
57 
60 
61 
62 
63 

125 

Navedeno zemljišče s parcelno številko 1773 k.o. Ključarovci pri Ormožu po 45. členu Odloka o občinskem 
prostorskem načrtu občine Ormož (Uradni vestnik občine Ormož, št. 4/2013, 10/2013, 1/2016, 7/2017) spada v 
enoto urejanja prostora: 

Katastrska 
občina 

Opis enote 
(naselje, 
zaselek) 

Oznaka 
enote 

Šifra in opis podrobne namenske rabe Režimi 
Izkoristek 

 
Način 

urejanja 

Sploš. 
PIP v 
členu 

Podr. 
PIP v 
členu 

Ključarovci 
Zaselek Sp. 
Ključarovci 

KL 1 SK – površine podeželjskega naselja 
HMO  

erozija 
0,2  48 114 

 
3.2 Skladnost pobude z občinskim prostorskim načrtom 
9. člen Odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Ormož (Uradni vestnik občine Ormož, št. 4/2013, 
10/2013, 1/2016, 7/2017) določa cilje prostorskega razvoja občine, ki so: 

- zagotoviti delovna mesta v občini, 
- ustvariti kvalitetne pogoje bivanja s sanacijo obstoječih in z zagotovitvijo novih bivalnih površin,  
- zagotoviti opremljenost vseh naselij z javno komunalno infrastrukturo, 
- vzpodbuja se dopolnilna gradnja v območjih individualne stanovanjske gradnje, 
- utrditi vlogo vodilne občine v vzhodnem delu države z razvojem družbene infrastrukture, 
- ohranja se mestno jedro in zavarovana območja, 
- dopolnjuje se funkcijo mesta in podeželja z razvojem dopolnjujočih dejavnosti, 
- mesto Ormož ostaja regijski center, 
- v mestu Ormož zagotoviti stavbna zemljišča za nadaljnji razvoj gospodarskih in centralnih dejavnosti in 

stanovanjskih območij, sanirati in vzpostaviti zeleni sistem mesta, ohraniti identiteto mestnega središča, 
- v ostalih naseljih vzpostaviti centralne dele naselij z zagotovljenimi zemljišči za dopolnilno družbeno 

infastrukturo, 
- zagotoviti dodatna zemljišča za družbena stanovanja na severnem robu mesta, 
- zagotoviti zemljišča za stanovanjsko gradnjo v sekundarnih lokalnih centrih in v nižinskih naseljih,  
- ohraniti prostorsko identiteto naselij, 
- zagotoviti možnost dopolnilne gradnje v vinogradniških območjih zaradi ohranjanja poselitve, 

ohranjanja vinogradniške dejavnosti in razvoja podeželskega turizma, 
- zagotoviti površine za razvoj dodatne družbene infrastrukture v nižinskih naseljih, 
- uravnotežiti oskrbo z naravnimi viri in mineralnimi surovinami, 
- zagotoviti oskrbo z zdravo pitno vodo, 
- vzpodbuja se rabo obnovljivih virov energije, 
- vzpodbuja se racionalno ravnanje z odpadki, 
- razvija se turistično dejavnost ob vodnih površinah in v vinorodnih goricah, 
- dopolni se mrežo kolesarskih in pohodniških poti kot turistično ponudbo v sklopu izletniškega turizma,  
- zagotoviti celostno ohranjanje kulturne dediščine in ohranjanje narave. 

11. člen določa prednostna območja za razvoj poselitve in razvoj dejavnosti 
(1) Prostor občine Ormož zajema nižinsko Ptujsko in Središko polje in gričevnat svet terciarnega gričevja. Ta groba 
delitev občine vpliva na organizacijo prostora v občini. Nižinski del ob Dravi in doline potokov so v celoti 
namenjene kmetijstvu, tu se pretežno razvija tudi poselitev in območja gospodarskih dejavnosti. V gričevnatih 
goricah prevladuje vinogradništvo ter razpršena poselitev. 
(2) Mejo med nižinskim in gričevnatim delom občine označuje tudi infrastrukturni koridor: železniška proga 
Pragersko-Hodoš in glavna cesta Ptuj–Ormož–Središče ob Dravi. 
(3) Navedena delitev občine predstavlja tudi osnovo za nadaljnji prostorski razvoj občine:   

- poselitev se usmerja v obcestna naselja na dravski terasi in v doline potokov, kjer so sekundarni lokalni 
centri; 
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- gospodarske dejavnosti se razvijajo v mestu Ormož in na robovih infrastrukturnega koridorja; 
- poljedelstvo se razvija na nižinskem delu na Dravski terasi in v dolinah potokov; 
- območje vinorodnih goric je območje razpršene poselitve, namenjeno vinogradništvu kot gospodarski 

dejavnosti ter rekreaciji in bivanju, postaja pa tudi pomembno turistično območje. 
 (4) Pri načrtovanju v prostor se upošteva usmeritve in pogoje za ohranjanje območij varstva narave in sicer: 

- gospodarsko javno infrastrukturo se načrtuje izven naravovarstveno občutljivih območij, zagotavlja se 
varstvo naravnih vrednot in biotske raznovrstnosti, 

- zagotavlja se ohranjanje in vzpostavljanje krajinskih struktur, ki so pomembne za ohranjanje krajinskih 
značilnosti zavarovanega območja in biotske raznovrstnosti, 

- vse dejavnosti v krajini (kmetijstvo, gozdarstvo, oskrba z mineralnimi surovinami, turizem, rekreacija, 
idr) se izvajajo na način, da se zagotavlja ohranjanje značilnosti zavarovanih območij, ohranjanje 
habitatnih tipov in biotske raznovrstnosti. 

20. člen (strnjena naselja) 
(1) Strnjena naselja so vsa nižinska naselja, ki se jim poselitveno območje določi na podlagi namenske rabe 
zemljišč iz prostorskih sestavin planov in na podlagi novo priključenih zemljišč. Naselja so v prostoru evidentna 
kot območje s strnjenimi stanovanjskimi in drugimi stavbami, gradbeno inženirskimi objekti in javnimi 
površinami. Naselje tvori skupina najmanj desetih stanovanjskih stavb. Naselja se delijo na urbana in podeželska 
naselja. V občini Ormož strnjena naselja prehajajo iz podeželskih v urbana, saj se v vseh opušča kmetovanje.  
(2) Samostojna strnjena naselja v občini Ormož so:  

- mesto Ormož,  
- sekundarna lokalna središča: Ivanjkovci, Miklavž pri Ormožu, Podgorci, Velika Nedelja in Kog, 
- strnjena nižinska naselja: Cvetkovci, Loperšice, Mihovci, Osluševci in Trgovišče,  

(3) Strnjena naselja in strnjeni deli naselij v razpršeni poselitvi gričevnatega in nižinskega dela občine, ki imajo 
funkcijo osrednjega dela naselja in jih sestavlja več kot deset stanovanjskih objektov oziroma domačij so v naseljih 
Dobrava, Frankovci, Hum, Hajndl, Lešnica, Spodnji Ključarovci, Osluševci – Podgorci, Pavlovci, Pušenci, Sodinci, 
Senešci, Vičanci, Vodranci, Vuzmetinci in Žerovinci. 
27. člen (razvoj dejavnosti v ostalih naseljih) 
(1) Večina naselij v občini izhaja iz mešane bivalno – delovne (kmetijske) funkcije, ki se postopoma opušča. Le v 
nižinskih naseljih Osluševci, Cvetkovci, Pušenci, Loperšice in Frankovci ter v območjih razpršene poselitve v 
dolinah potokov je še ohranjena poljedelska kmetijska funkcija. Število kmetij se sicer zmanjšuje, povečuje pa se 
njihova velikost in kapaciteta. Da se ohrani funkcija podeželja v celoti (povezanost delovne in bivalne funkcije) se 
navedena naselja opredeli kot podeželska naselja, kjer bosta omogočena predvsem ohranitev ter tudi širitev in 
razvoj kmetijskih in dopolnilnih kmetijskih dejavnosti.  
(2) Posebnih površin za gospodarske dejavnosti se v naseljih ne načrtuje, saj so te načrtovane pretežno v mestu 
Ormož. V centralnih delih naselij, ki so definirana z javnimi objekti (cerkev, šola, vaško-gasilski dom) se zagotovi 
dodatne površine za javne funkcije, če so za to prostorski pogoji. 
29. člen (ohranjanje poselitve) 
Poselitev se ohranja z zagotovitvijo ugodnih bivalnih pogojev, z delovnimi mesti v bližini naselja bivanja oziroma 
z ugodnimi prometnimi povezavami z lokalnimi centri. Ker je občina Ormož izrazito demografsko ogrožena, kjer 
so tudi demografske napovedi pesimistične, se ohranja in vzpodbuja poselitev na celotnem območju občine, tudi 
v območjih razpršene poselitve, če se s tem ohranja prepoznavne značilnosti prostora po usmeritvah iz Strategije 
prostorskega razvoja Slovenije in pod pogoji, ki so navedeni že v 22. členu tega odloka. 
 
3.3 Posegi na namenski rabi določeni v OPN 
48. člen Odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Ormož (Uradni vestnik občine Ormož, št. 4/2013, 
10/2013, 1/2016, 7/2017) določa: 
V območjih stanovanjskih površin z oznako podrobnejše namenske rabe SK, ki so površine podeželskega naselja, 
namenjene površinam kmetij z dopolnilnimi dejavnostmi in bivanju, je dopustna izvedba posegov iz 47. člena 
tega odloka za te objekte: 
1. Stanovanjske stavbe 
●  enostanovanjske stavbe  
●  dvostanovanjske stavbe  
2. Nestanovanjske stavbe 
● Gostinske stavbe (gostilne, restavracije, točilnice, stavbe za začasno bivanje), 
● Upravne in pisarniške stavbe (javna uprava, banke, pošta, zavarovalnica),  
● Trgovske stavbe (trgovine, stavbe za storitvene dejavnosti, bencinski servisi, druge storitve), 
● Družbene stavbe (za kulturo, razvedrilo, knjižnice, stavbe za izobraževanje, zdravstvo), 
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● Druge nestanovanjske stavbe (za opravljanje verskih obredov, kulturni spomeniki). 
● Nestanovanjske kmetijske stavbe (za rastlinsko pridelavo, za rejo živali, za spravilo pridelka), 
● Stavbe za proizvodnjo, kot so delavnice, klavnice, pekarne, pivovarne, montažne hale, tiskarne, 
avtomehanične, mizarske in podobne delavnice iz skupine industrijskih stavb, se lahko:  
- gradijo pod pogojem, da ne presegajo predpisanega praga proizvodne zmogljivosti  iz Uredbe o vrsti dejavnosti 
in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega (Uradni list Republike Slovenije, št. 57/15),  
- rekonstruirajo in vzdržujejo le obstoječi objekti in naprave, ki so bili zgrajeni do sprejetja predmetnega akta, 
pod pogojem, da se nazivna zmogljivost naprave oz. proizvodnje ne poveča,  
- odstranijo. 
3. Gradbeni inženirski objekti 
● Objekti transportne infrastrukture: ceste (glavne ceste in regionalne ceste, lokalne ceste in javne poti, 
nekategorizirane ceste), železnice (glavne, regionalne, mestne), mostovi, predori in podhodi, pristanišča, plovne 
poti, pregrade in jezovi, 
● Prenosni in distribucijski cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi (plinovodi, vodovodi in 
pripadajoči objekti, objekti za črpanje, filtriranje in zajem vode, cevovodi za toplo vodo, paro, stisnjen zrak, vodni 
stolpi, cevovodi za odpadno vodo, čistilne naprave), 
● Drugi gradbeni inženirski objekti: objekti za šport, rekreacijo in drugi objekti za prosti čas (športna igrišča), drugi 
gradbeni inženirski objekti (vojaški objekti, objekti za varstvo pred škodljivim delovanjem voda). 
4. Nezahtevni in enostavni objekti iz Priloge 1 
60. člen (pogoji za posege na kmetijskih zemljiščih) 
(1) Na kmetijskih zemljiščih, z oznako podrobnejše namenske rabe K1 in K2, ki so namenjena za kmetijsko 
proizvodnjo, so poleg primarne rabe, brez spremembe namenske rabe,  dopustni posegi (gradnje, rekonstrukcije, 
vzdrževanja in odstranitve): 
●  agrarne operacije in vodni zadrževalniki za potrebe namakanja kmetijskih zemljišč, 
● objekti, ki so proizvod, dan na trg v skladu s predpisom, ki ureja tehnične zahteve za proizvode in ugotavljanje 
skladnosti, in se po uredbi, ki ureja vrste objektov glede na zahtevnost, lahko uvrstijo med pomožne kmetijsko-
gozdarske objekte, razen kleti ter vinske kleti, po velikosti pa ne presegajo nezahtevnih objektov, razen grajenega 
rastlinjaka, ki lahko presega velikost nezahtevnih objektov, 
● pomožna kmetijsko-gozdarska oprema (npr. brajda, klopotec, kol, količek, žična opora, opora za mrežo proti 
toči, opora za mrežo proti ptičem, obora, ograja za pašo živine, ograja ter opora za trajne nasade, ograja za zaščito 
kmetijskih pridelkov, premični tunel in nadkritje, zaščitna mreža), 
● pomožni objekti za spremljanje stanja okolja in naravnih pojavov, 
● raziskovanje podzemnih voda, mineralnih surovin in geotermičnega energetskega vira, 
● začasni objekti in začasni posegi za čas dogodka oziroma v času sezone, in sicer oder z nadstreškom, sestavljen 
iz montažnih elementov, cirkus, če so šotor in drugi objekti montažni, začasna tribuna za gledalce na prostem,  
● premični objekti za rejo živali v leseni izvedbi (npr. premični čebelnjak, premični kokošnjak, premični zajčnik), 
● opazovalnica, to je netemeljena lesena konstrukcija (npr. lovska preža, ptičja opazovalnica), 
● začasne ureditve za potrebe obrambe in varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, v skladu s pravilnikom, 
ki ureja vrste začasnih ureditev za potrebe obrabe in varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami,  
● dostop do objekta, če gre za objekt, ki ga je dopustno graditi na kmetijskih zemljiščih,  razpršeni gradnji ali 
razpršeni poselitvi, 
● gradbeni inženirski objekti, ki so po predpisih o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov in o določitvi 
objektov državnega pomena uvrščeni v skupini daljinski cevovodi, daljinska (hrbtenična) komunikacijska omrežja 
in daljinski (prenosni) elektroenergetski vodi, s pripadajočimi objekti in priključki nanje, in lokalni cevovodi, 
lokalni (distribucijski) elektroenergetski vodi in lokalna (dostopkovna) komunikacijska omrežja, s pripadajočimi 
objekti in priključki nanje, 
● rekonstrukcije občinskih in državnih cest v skladu z zakonom, ki ureja ceste. Dopustni so tudi objekti, ki jih 
pogojuje načrtovana rekonstrukcija ceste (npr. nadkrita čakalnica na postajališču, kolesarska pot in pešpot, 
oporni in podporni zidovi, nadhodi, podhodi, prepusti, protihrupne ograje, pomožni cestni objekti, urbana 
oprema) ter objekti gospodarske javne infrastrukture, ki jih je v območju ceste treba zgraditi ali prestaviti zaradi 
rekonstrukcije ceste, 
● objekti iz Priloge 1, 
● ostali posegi (rekreacijske in turistične poti po obstoječih poteh, vodnogospodarske ureditve za vzdrževanje 
vodnih površin in vodnega režima, začasna delovišča za izvajanje raziskovalnih gradbenih in drugih del pod 
pogojem, da se območje po izvedbi posega primerno sanira in vzpostavi v prvotno stanje ter športne in 
rekreacijske površine s sočasno primarno kmetijsko rabo), 
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● pri rekonstrukciji lokalnih cest, se upošteva vse prometne površine, ki v grafičnih prikazih niso opredeljene s 
podrobno namensko rabo prometne infrastrukture, temveč so del osnovne namenske rabe zemljišč ali del druge 
podrobnejše namenske rabe zemljišč. Razvidne so iz katastrskih načrtov kot površine, ki so po dejanski rabi ceste 
ter so razvidne iz grafičnih prikazov stanja prostora: Prikaz območja enot urejanja in gospodarske javne 
infrastrukture, ali iz grafičnih prikazov izvedbenega dela (v Prikazu območij enot urejanja prostora in gospodarske 
javne infrastrukture (obstoječe ali predvidene) ali so kategorizirane občinske ceste ali so razvidne iz digitalne 
topografske karte ali evidentne v prostoru (so po dejanski rabi prometne površine, poti). 
(2) Na kmetijskih zemljiščih, na katerih je obstoječe ali načrtovano namakanje, je poleg posegov iz 1. in 2. točke 
tega člena dopustna še gradnja in postavitev namakalnih sistemov in pripadajočih infrastrukturnih objektov. 
(3) Na kmetijskih zemljiščih, ki so v naravovarstvenih območjih (ekološko pomembno območje, Natura 2000, 
krajinski park) se raba, izkoriščanje in urejanje načrtuje tako, da se trajno ohranjajo kmetijske, ekološke in 
krajinskotvorne funkcije. Raba travnikov, pašnikov, sadovnjakov, vinogradov in polj se načrtuje na trajnostni in 
sonaravni način. Združevanje kmetijskih zemljišč, ki bi vplivalo na krajinskotvorne, habitatske in biodivezitetne 
lastnosti območij, ni dovoljeno. Posegi se lahko izvajajo pod pogojem, da se območje po izvedbi posega primerno 
sanira in vzpostavi v prvotno stanje. Na kmetijska zemljišča ni dovoljen vnos tujerodnih organizmov in kemičnih 
snovi, ki bi lahko imeli negativen vpliv na biodivezitetne značilnosti območja. 
(4) Na vseh kmetijskih zemljiščih se lahko izvaja komasacija kmetijskih zemljišč. Predmet komasacije so kmetijska 
zemljišča, lahko pa tudi gozdovi, nezazidana stavbna in druga zemljišča na komasacijskem območju ter naprave 
na teh zemljiščih. 
(5) Pomožne kmetijsko-gozdarske objekte na kmetijskih zemljiščih, ki so v območjih varstva narave, se lahko 
postavi le za čas trajanja njihovega obstoja, po opustitvi objekta se zemljišča vzpostavi v prvotno stanje. Poti, 
kolesarske steze in podzemni pomožni infrastrukturni objekti na kmetijskih zemljiščih lahko potekajo le po 
obstoječih poteh, izven pa le, če se zemljišče po gradnji vzpostavi v kmetijsko rabo in se izvajajo le ob 
rekonstrukciji lokalnih cest. 
 (6) V enotah urejanja, kjer so izvedene hidromelioracije, se pomožne infrastrukturne objekte, ki potekajo v zemlji 
locira ob obstoječe ceste tako, da se ne poškoduje drenažni sistem. 
(7) Začasni objekti, ki se lahko umeščajo na kmetijska zemljišča se oblikovno prilagodijo namenu,  za ostale 
nezahtevne in enostavne objekte na kmetijskih zemljiščih,  pa se glede oblikovanja smiselno upošteva določila, 
ki so predpisana za oznako PNRP A. 
65. člen (lega objektov) 
(1) Lega objektov na zemljišču se določi z odmikom od sosednjih parcelnih mej in z regulacijskimi črtami: 
gradbeno mejo in gradbeno linijo. Gradbena meja je črta, ki je novozgrajeni ali načrtovani objekti ne smejo 
presegati, lahko pa se je dotikajo ali pa so od nje odmaknjeni v notranjost zemljišča. Gradbena linija je črta, na 
katero morajo biti z eno fasado postavljeni objekti, ki se gradijo na zemljiščih ob tej črti. Odstopanja od gradbene 
linije so možna v notranjost parcele v primeru, da so izven zunanje gradbene linije že zgrajeni obstoječi objekti. 
(2) Pri umeščanju novih in nadomestnih objektov se upošteva tipologija zazidave v posameznem naselju ali delu 
naselja. Stanovanjske in družbene objekte se locira vzdolž cestne gradbene meje, v gradbeno linijo obstoječih 
objektov. Kmetijske objekte ter nezahtevne in enostavne objekte v kmečkih naseljih in območjih razpršene 
poselitve se locira v notranjosti parcele. Lahko so pravokotno priključeni na stanovanjski objekt in pravokotno 
lomljeni, lahko so tudi samostojni v notranjosti parcele. V obcestnih naseljih se upošteva  regulacijske črte ob 
ulicah in dovozih. 
(3) V mestu Ormož in v obcestnih naseljih se objekte locira v cestno gradbeno linijo, ki jo določajo obstoječi 
objekti.  
(4) V naseljih z ulično gradbeno linijo se upošteva zaporedni odmik od bližnje parcelne meje, kar pomeni, da se 
bližnji odmiki ponavljajo le na eni strani parcel, ki so pravokotne na cesto. Bližnji odmik se določi glede na 
pretežnost obstoječe pozidave.  
(5) V zaselkih in območjih razpršene poselitve se objekte locira prosto v prostor z upoštevanjem terenskih razmer, 
obstoječih objektov, osončenosti obstoječih in novih objektov  ter dostopa. Na eni parceli se upošteva gradbena 
linija in gradbena meja obstoječih objektov. Stanovanjske objekte se locira bliže k cesti, kmetijske objekte ter 
nezahtevne in enostavne  objekte pa v notranjost parcele. Lahko so pravokotno priključeni na stanovanjski objekt 
in pravokotno lomljeni, lahko so tudi samostojni v notranjosti parcele.  
(6) Nezahtevne in enostavne objekte na zemljiških parcelah se v enotah urejanja z večstanovanjskimi objekti 
lahko zgradi za vsako stanovanje največ po en objekt za lastne potrebe iste vrste. Objekte za oglaševanje se 
postavi le v mestu Ormož, v lokalnih središčih v centralnih delih naselij in ob javnih objektih, v ostalih naseljih pa 
le ob katergoriziranih cestah. 
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(7) Spominska obeležja in urbano opremo se postavi tako, da ne ovira prometa in da ne zastira značilnih pogledov 
na objekte ali območja. Višina reklamnih tabel in neprometnih znakov na prometnih površinah mora biti 2,5 m 
nad pločnikom oziroma pohodno površino. Namestitev velikih reklamnih panojev na fasade ni dopustna. 
(8)  Antene, postavljene na stanovanjsko stavbo, morajo biti s spodnjim robom odmaknjene najmanj 1,5 m od 
strešine, antene postavljene na drogu pa 5m od terena. 
66. člen (odmiki) 
(1) Najmanjši odmik zunanje stene objekta na zemljišču od sosednje parcelne meje je 1,0 m, od javne občinske 
ceste ali poti z najbolj izpostavljenim delom objekta 4,0 m, od zunanjega roba brežine potokov in vodnih površin 
1. reda 15,0 m, od ostalih vodnih površin in manjših vodotokov 5,0 m, od gozdnih površin ob naselju najmanj 20 
m. Odmik talnih ureditev od gozdnih površin mora biti najmanj 1 m. Odmik od javne občinske ceste je lahko 
manjši, če je gradbena linija obstoječih objektov ob cesti bliže od navedenih odmikov in če s tem soglaša 
upravljavec ceste. Pri tem se uredi odvod meteorne vode s streh tako, da ne zamaka sosednjih zemljišč. Pri 
odmikih od sosednjih parcelnih mej se upoštevajo značilni odmiki v enoti urejanja ter obstoječi zaporedni odmik 
od sosednje parcelne meje. Na nasprotno parcelno mejo se lahko locira le manjše pomožne objekte, pri čemer 
se glede na višino obeh sosednjih objektov zagotovi požarna varnost in osončenost bivalnih prostorov. Za odmike 
zunanje stene objekta na zemljišču od sosednje parcelne meje manjše od 1,0 m je potrebno pridobiti soglasje 
soseda. 
(2) Odmiki od meja in sosednjih objektov morajo zagotavljati tudi možnost umestitve priključkov gospodarske 
javne infrastrukture na predmetnem zemljišču ter zagotavljati ustrezno požarno varnost. 
(3) Pri obstoječih objektih je možna nadzidava, dozidava in rekonstrukcija objektov v obstoječih odmikih v 
soglasju s sosedom. 
68. člen (tipologija objektov) 
(1) Tipologija objektov je določena glede na pretežno namembnost območja v enoti urejanja ter glede na lego, 
višino, tlorisno obliko objekta in obliko strehe. Tipologija objektov v posameznih enotah urejanja je določena v 
poglavju Podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji.  
(2) Na območjih stavbnih zemljišč so glede na tipologijo zazidave možni naslednji objekti: 

Oznaka Vrsta objekta  
Opis tipa objekta 

  
Višina 

 
Lega 

 
Velikost 

 
Oblika tlorisa 

Oblika strehe, 
naklon 

HA Hale Hale za proizvodne 
dejavnosti in industrijo, 
hlevi za rejo živali, športne 
dvorane, sejmišča, trgovski 
centri in podobno 

Srednje 
Visoka 
do 
K+P+4 

Prosto 
stoječa 

neomejeno Kvadratna, pravokotna 
ali poljubna 

V naklonu 
Enokapna, 
dvokapna  
ali ravna 

PO Poljubni 
objekti 
 

Stavbe in naprave za 
posebne namene (stolpi, 
rezervoarji, infrastrukturni 
objekti, itd) 
 

Nizka ali 
srednje 
Visoka 
do 
K+P+4, 
izjemoma 
več 

Prosto 
stoječa 

neomejeno Kvadratna, pravokotna 
ali 
poljubna 

poljubna 

PE Poljubni 
nezahtevni in 
enostavni 
objekti (v 
vseh EUP) 

Nestanovanjske stavbe za 
različne namene 

Nizka P 
(v primeru 
kleti tudi K) 

Prostostoj
eča 

 Kvadratna ali 
pravokotna 

poljubna  

 
114. člen (podeželska naselja in zaselki v gričevnatem delu občine) 
(1) Enote urejanja  HA 1, HU 2, KL 1, LE 1, LI 1, SO 2, SE 1, SE 2, VI 1, VT 1, VO 1, VO 2, VU 1 in ŽE 1 so območja 
stavbnih zemljišč, ki so površine podeželskih naselij, namenjene bivanju s spremljajočimi dejavnostmi in 
površinam kmetij z dopolnilnimi dejavnostmi, z oznako podrobnejše namenske rabe SK.  
(2) V enotah urejanja HA 1, LE 1 in SE 2 so še območja centralnih dejavnosti (vaško-gasilski domovi) z oznako 
podrobnejše namenske rabe CD, v enotah urejanja HA 1 in VI 1 območja zelenih površin (igrišča) z oznako 
podrobne namenske rabe ZS, v enoti urejanja SO 2  območje najboljših kmetijskih zemljišč z oznako podrobnejše 
namenske rabe K1, v enoti urejanja SE 1 območje površinskih voda z oznako podrobnejše namenske rabe VC, v 
enoti VU 1 pa območje prometne infrastrukture (cesta) z oznako podrobnejše namenske rabe PC.   
(3) V enotah urejanja veljajo splošni prostorski izvedbeni pogoji za posamezno podrobno namensko rabo zemljišč 
iz 48., 49., 52., 53., 60. in 62. člena tega odloka in tile podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji:  
● glede namembnosti objektov:  
- vseh enotah urejanja je na večjih kmetijah možna ureditev manjših bioplinarn izključno za predelavo odpadkov, 
ki nastajajo na kmetiji s proizvodnimi objekti za rejo živali; 
● glede tipologije objektov:  
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- na območjih s podrobnejšo namensko rabo SK so dopustni objekti z oznako NP, NK, NG, HA, PO, PE in NV iz 
68. člena tega odloka, 
- na območjih s podrobnejšo namensko rabo CD so dopustni objekti z oznako SP in SN iz 68. člena tega odloka z 
omejeno etažnostjo do P + 2 + M; 
● glede varstva kulturne dediščine: 
- v enoti urejanja HU 2 je arheološko območje EŠD 6037 – rimska cesta v Loperšicah, EŠD 6058 Hum pri Ormožu 
– rimska cesta, EŠD 3215 Hum pri Ormožu – cerkev sv. Janeza Krstnika – vplivno območje  
- v enoti urejanja LE 1 so enote kulturne dediščine: EŠD 24965 – hiša Lešnica 21, EŠD 6332 Lešnica pri Ormožu – 
znamenje pri domačiji Lah, EŠD 24966 – zidanica Lešnica 18a in arheološko območje EŠD 23584 Lešnica pri 
Ormožu – prazgodovinska naselbina, 
- v enoti urejanja SO 2 je EŠD 23010 – vaška kapela v Sodincih, 
- v enoti urejanja SE 2 je EŠD 20184 – vaška kapela Senešci, 
- v enoti urejanja VI 1 je EŠD 25012 – hiša Vičanci 12 
Upošteva se pogoje iz 79. člena tega odloka; 
● glede ohranjanja narave: 
- enota urejanja ŽE 1 je v območju krajinskega parka Jeruzalemsko-Ormoške gorice, upošteva se pogoje iz 80. 
člena tega odloka; 
- v enoti urejanja HA 1 je spomenik oblikovane narave SON 1112 – Kukovčev vrt ob domačiji na Hardeku št. 7,  
- v enoti urejanja SO  2 je dendrološka naravna vrednota NV 6925 (NS 1100)  – lipa ob kapeli v Sodincih. Obe 
naravni vrednoti sta zavarovani z Odlokom o razglasitvi naravnih znamenitosti v občini Ormož (UV občin Ormož 
in Ptuj, št. 37/92). Poleg navedenega odloka se upošteva še pogoje iz 80. člena tega odloka, 
● glede varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami: 
- enote urejanja SO 2, SE 1, SE 2 in VO 2 so delno v poplavnih območjih lokalnih potokov. Upošteva se pogoje iz 
82. člena tega odloka; 
- enote urejanja so na erozijskem območju, zato se pri gradnji novih objektov in pri posegih na obstoječih objektih 
uredi ustrezna odvodnja meteornih vod, s čimer se prepreči erozija in plazenje terena. Po potrebi se izdela 
geološke raziskave. Upošteva se še pogoje iz 82. člena tega odloka; 
● glede varstva naravnih virov: 
- enoti urejanja SE 1 in SE 2 sta delno v tretjem varstvenem pasu vodnega zajetja Mihovci, kjer se upošteva še 
pogoje iz Odloka za določitev vodovarstvenega območja in ukrepov za zavarovanje zajetij za pitno vodo vodarne 
Ormož (Uradni vestnik Občine Ormož, št. 5/00) in sicer:  
- prepovedana je uporaba biocidov na osnovi svinca, živega srebra, arzena, cianovodikove kisline, krezola in 
drugih škodljivih snovi, prepovedano je ponikovanje odpadnih voda;  
- dovoljena je gradnja stanovanjskih in drugih objektov z urejeno kanalizacijo,  
- dovoljena je izgradnja prometnic,  
- velikost cistern je omejena, postavijo se v armirano betonsko ali glineno jamo, ki nima stika s kanalizacijo, 
meteorne vode se speljejo v površinske odvodnike  preko lovilcev olj, 
- ceste morajo biti urejene tako, da je onemogočeno ogrožanje podtalnice, omeji se hitrost, razlitje nevarnih 
snovi je treba takoj sanirati. 
● ostali pogoji: 
- v enotah urejanja KL 1 in VI 1 so bile izvedene hidromelioracije, zato se pri posegih na ta območja zavaruje 
obstoječi drenažni sistem in se po potrebi nadomesti 
125. člen (ostala kmetijska in gozdna zemljišča) 
(1) Enote in podenote urejanja EU 19, EU 49, EU 53, EU 55, EU 57, EU 59, EU 66, EU 67, EU 68 in EU 69 so območja 
kmetijskih zemljišč v krajini z oznako podrobne namenske rabe K1 in K2, območja gozdnih zemljišč z oznako 
podrobnejše namenske rabe G, območja vodnih površin z oznako podrobnejše namenske rabe VC, območja 
okoljske infrastrukture z oznako podrobnejše namenske rabe O (načrtovana prečrpalnica v Vukomarju) in 
območja prometne infrastrukture z oznako podrobnejše namenske rabe PC. V enotah urejanja EU 57 in EU 67 so 
tudi posamična stavbna zemljišča razpršene poselitve z oznako podrobnejše namenske rabe A in Av. V enoti 
urejanja EU 67 je še območje centralnih dejavnosti, ki je stavbno zemljišče z oznako podrobnejše namenske rabe 
CD (vaško-gasilski dom v Pavlovcih) ter območja okoljske infrastrukture z oznako podrobnejše namenske rabe O 
(vodohran v Litmerku in prečrpališče v Lešnici), v enotah urejanja EU 57, EU 67 in  EU 59 so območja okoljske 
infrastrukture z oznako podrobnejše namenske rabe O (prečrpalnica v Pušencih). V enotah urejanja so tudi 
stavbna zemljišča razpršene gradnje, to so posamični objekti brez gradbene parcele (fundus). V enotah urejanja 
veljajo splošni prostorski izvedbeni pogoji za območje posamezne podrobnejše namenske rabe iz 49., 53., 56. 
57., 60., 61. in 62. člena tega odloka in tile podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji:  
● glede namembnosti območja: 
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-  na območjih podrobnejše namenske rabe A in Av so dopustni posegi iz 57. člena tega odloka, razen na območjih, 
ki so v poplavnem območju, kjer je možno le vzdrževanje obstoječih objektov, 
- na večjih kmetijah v razpršeni poselitvi je možna ureditev manjših bioplinarn izključno za predelavo odpadkov, 
ki nastajajo na kmetiji s proizvodnimi objekti za rejo živali; 
- na kmetijskih zemljiščih je poleg posegov iz 60. člena tega odloka možna izvedba agrarnih operacij in komasacija 
zemljišč pod pogojem, da agrarne operacije izboljšajo pogoje varovanja podtalnice. Za območja agrarnih operacij 
se izdela podrobni prostorski načrt;  
● glede tipologije objektov:  
- na območjih s podrobnejšo namensko rabo A in Av so dopustni objekti z oznako NP, NK, NV, HA, PE in PO 
(kmetijski objekti) iz 68. člena tega odloka, možna so odstopanja v naklonu in obliki streh na večjih kmetijskih 
objektih. Na območjih s podrobnejšo namensko rabo Av so dopustni objekti z oznako NG in PO; 
-  posamični objekti razpršene gradnje se lahko nadomeščajo in vzdržujejo v obstoječi velikosti in obliki; 
● glede varstva kulturne dediščine: 
V razpršeni poselitvi več enot kulturne dediščine in vplivnih pasov enot kulturne dediščine in sicer:  
- v enoti urejanja EU 55: EŠD 29756 Žerovinci – arheološko najdišče pod Hujbarom, EŠD 20194 Žerovinci – vaška 
kapela, 
- v enoti urejanja EU 57 je  
EŠD 1097 Runeč – domačija Runeč 4, EŠD 3098 Podgorci – cerkev sv. Lenarta – vplivno območje, EŠD 3470 Drakšl 
– kapela sv. Ane, EŠD 6033 Hajndl – arheološko najdišče, EŠD 6045 Lahonci – domačija Lahonci 89, EŠD 6056 
Sodinci – gradišče Kujzjak, EŠD 6057 Vičanci – rimsko gomilno grobišče, EŠD 6302 Podgorci – vaško jedro, EŠD 
6303 Podgorci - znamenje, EŠD 6316 Velika Nedelja – dvorec Kogl, EŠD 6332 Lešnica pri Ormožu – znamenje pri 
domačiji Lah, EŠD 7085 Runeč - vas, EŠD 8923 Spodnji Ključarovci – domačija Spodnji Ključarovci 1, EŠD 8926 
Šardinje – klečaja pri hiši Šardinje 32, EŠD 9013 Strjanci – bronastodobna naselbina, EŠD 9590 Lahonci – znamenje 
v Kungoti, EŠD 10665 Mihovci pri Veliki Nedelji – rimska cesta, EŠD 10668 Strjanci – eneolitska naselbina, EŠD 
15303 Dobrava pri Ormožu – rimski gomili Hajndl, EŠD 20143 Lahonci – vaška kapela, EŠD 20154 Ritmerk – 
Mariničeva kapelica, EŠD 20157 Senešci – vaška kapela, EŠD 20160 Spodnji Ključarovci - kapela, EŠD 20161 
Spodnji Ključarovci – Petrova kapelica, EŠD 20162 Strmec pri Ormožu – vaška kapelica, EŠD 23011 Vičanci - 
kapela, EŠD 23582 Drakšl – prazgodovinska naselbina, EŠD 23584 Lešnica pri Ormožu – prazgovinska naselbina, 
EŠD 24964 Lešnica pri Ormožu – domačija Habjanič, EŠD 610351 Lešnica pri Ormožu – Habjaničeva kapelica,  
- v enoti urejanja EU 59:  
EŠD 3215 Hum pri Ormožu – cerkev sv. Janeza Krsnika, EŠD 6037 Loperšice – rimska cesta,  
EŠD 6041 Pušenci – prazgodovinska naselbina Cerkvišče, EŠD 6054 Pavlovski vrh – neolitska naselbina, EŠD 6058 
Hum pri Ormožu – rimska cesta, EŠD 6283 Hum pri Ormožu – vaško jedro, EŠD 6285 Kog – vaško jedro, EŠD 6286 
Kog – kapela Matere božje, EŠD 6315 Hermanci – dvorec temnar – vplivno območje, EŠD 6321 Jastrebci – rojstna 
hiša Jožeta Kerenčiča, EŠD 8929 Vinski vrh – domačija Vinski vrh 1, EŠD 10666 Pušenci – rimske gomile, EŠD 10667 
Pušenci – rimska cesta, EŠD 15435 Loperšice – rimsko gomilno grobišče, EŠD 20147 Miklavž pri Ormožu – 
Vogrinova kapela, EŠD 20173 Gomila pri Kogu - znamenje, EŠD 20176 Libanja – vaška kapela, EŠD 20309 Vodranci 
– vaška kapelica, EŠD 25010 Veliki Brebrovnik – domačija Polak, EŠD 25013 Vuzmetinci – hiša Vuzmetinci 14.  
- v enoti urejanja EU 65:  
EŠD 23584 Lešnica pri Ormožu – prazgodovinska naselbina, EŠD 24964 Lešnica pri Ormožu – domačija Habjanič, 
EŠD 6033 Hajndl – arheološko najdišče in EŠD 15303 Dobrava pri Ormožu – rimski gomili Hajndl; 
- v enoti urejanja EU 67:  
EŠD 23583 Dobrava pri Ormožu – prazgodovinska naselbina, EŠD 23584 Lešnica pri Ormožu – prazgodovinska 
naselbina, EŠD 29189 Pavlovci – arheološko najdišče Med potokoma, EŠD 29700 Ormož – rimska cesta, EŠD 
29756 Žerovinci – arheološko najdišče pod Hujbarom, EŠD 18686 Litmerk – zidanica 47, EŠD 24985 Litmerk – 
zidanica 46, EŠD 20174 Hardek – Cimermanova kapelica, EŠD 21557 Ivanjkovci – znamenje v Stanovnem, EŠD 
6062 Žerovinci – rimska gomila, EŠD 6053 Pušenci – rimska stavba, EŠD 6033 Hajndl – arheološko najdišče, EŠD 
15303 Dobrava pri Ormožu – rimski gomili Hajndl, EŠD 6322 Pušenci – mlin Pušenci 4, EŠD 6323 Litmerk – kapelica 
ob križišču, EŠD 10667 Pušenci – rimska cesta, EŠD 500 Ormož – arheološko najdišče. 
Enote kulturne dediščine so razvidne iz priloge k OPN: Prikaz stanja prostora Prikaz režimov.  
Pri posegih v območja kulturne dediščine ali v njihovi bližini se upošteva pogoje iz 79. člena tega odloka; 
● glede ohranjanja narave: 
- v enoti urejanja EU 19 je naravna vrednota  NV 6943 – stara struga Sejance, ki je hidrološka naravna vrednota, 
- v enoti urejanja EU 59 in EU 67 sta naravni vrednoti: NV 6927 (NS 1084) – Najžarjeva lipa v Loperšicah in NV 
6938 (NS 1087) – v H zaraščena bora v Litmerku ter naravna vrednota NV 1084 – potok Trnava z obrežjem, ki so 
zavarovane z Odlokom o razglasitvi naravnih znamenitosti v občini Ormož (UV občin Ormož in Ptuj, št. 37/92). 
Poleg navedenega odloka se upošteva še pogoje iz 80. člena tega odloka, 
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- enoti urejanja EU 59 in EU 67 sta območja varstva narave: ekološko pomembno območje (EPO) in območja 
Natura 2000, enote urejanja EU 19, EU 57 in EU 62 so območja Nature 2000, 
- v enoti urejanja EU 67 je spomenik oblikovane narave SON 1112 – Kukovčev vrt ob domačiji na Hardeku št. 7,  
- v enoti urejanja EU 59 se ob rekonstrukciji ali vzdrževanju glavne ceste na odseku pri naselju Loperšice izvede 
prehode in zaščitne ograje za nemoten prehod dvoživk; 
- v enoti urejanja EU 57 je NV 6928 Lahonci - lipi, ki je drevesna naravna vrednota in naravni spomenik 1097, 
zavarovan z Odlokom o razglasitvi naravnih znamenitosti v občini Ormož (UV občin Ormož in Ptuj, št. 37/92), 
- enoti urejanja EU 53 in  EU 55 sta območje krajinskega parka Jeruzalemsko-ormoške gorice, ki je zavarovano z 
Odlokom o razglasitvi naravnih znamenitosti v občini Ormož (UV občin Ormož in Ptuj, št. 37/92). 
● glede varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami: 
- enote urejanja EU 19, EU 49, EU 53, EU 55, EU 57, EU 59 in EU 67 so delno v poplavnem območju. Na teh 
območjih se upošteva pogoje iz 82. člena tega odloka, 
- enote urejanja so v območju, kjer obstaja nevarnost erozije, zato se pri posegih na obstoječih objektih razpršene 
poselitve in drugih posegih uredi ustrezna odvodnja meteornih vod, s čimer se prepreči erozija in plazenje terena. 
Pri gradnji objektov in drugih posegih na nagnjenih zemljiščih in zemljiščih, ki mejijo na ta zemljišča, se v sklopu 
projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja izdelajo geomehanske raziskave za širše območje 
nameravanega posega. Glede na geomehansko poročilo se po potrebi izdela projekt sanacije, s katerim se 
preprečijo vplivi nameravane gradnje na sosednja zemljišča. Upošteva se še pogoje iz 82. člena tega odloka; 
● ostali pogoji: 
- enota urejanja EU 57 je delno v vplivnem območju letališča Moškanjci – Ptuj. Pri načrtovanju posegov v prostor 
v enoti urejanja je treba upoštevati vzletno-priletne in druge omejitvene ravnine letališča ter omejitve v območjih 
zračnih poti,  
- v enotah urejanja EU 19, EU 57, EU 59 in EU 67 so bile izvedene hidromelioracije, zato se pri posegih na ta 
območja zavaruje obstoječi drenažni sistem in se po potrebi nadomesti. 
 
4.VSEBINA OPPN 
Na zemljiščih s parcelnima številkama 1772 in 1773 k.o. Ključarovci pri Ormožu, ki se bo urejal z OPPN-jem 
namerava investitor zgraditi hlev za krave molznice in mlado živino s skladišči za živinska gnojila. Velikosti 
načrtovanega hleva je 49,85 x 29,95 m. Odmiki od hleva in sedanjih objektov se priporoča vsaj 30 m (od starega 
objekta), zaradi ustreznega zračenja novega hleva in logistike (dovoz krme, razvoz gnojevke). Hlev navedene 
velikosti zadostuje za 64 molznih krav in mlado živino. Idejna zasnova hleva je načrtovana v skladu s sodobnimi 
smernicami dobrega počutja živali, ki nudi živalim dovolj udobja pri reji. Zelo pomembna je dolžina ležalnih 
boksov, ki mora biti 3,00 m in širine 1,25 m. Hodniki ob krmilnem hodniku se načrtujejo v širini 4,4 m, da imajo 
živali dovolj prostora pri uživanju krme in da je dovolj prostora za gibanje drugih živali, ki niso ob krmilni mizi. Ob 
objektu za rejo krav molznic nameravajo urediti dvorišče z dovozno potjo in funkcionalni prostor okoli objekta v 
širini 15 m. 
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5. KOMUNALNA INFRASTRUKTURA 
5.1 Določila o opremljanju zemljišč v OPN 
Odlok o občinskem prostorskem načrtu občine Ormož (Uradni vestnik občine Ormož, št. 4/2013, 10/2013, 
1/2016, 7/2017) v 73. členu določa območja opremljanja zemljišč in splošni pogoji za izgradnjo opreme: 
(1) Gradbene posege v vseh prostorskih enotah se lahko izvaja le na opremljenih zemljiščih z zgrajeno 
gospodarsko javno infrastrukturo oziroma na zemljiščih, kjer je gradnja  infrastrukture predvidena. Ta se izvaja v 
skladu s prikazi v občinskem prostorskem načrtu in skladno z ustrezno projektno dokumentacijo. Opremljeno 
zemljišče je zemljišče, ki ima zagotovljen dovoz na javno cesto ter rešeno zbiranje in odvajanje odpadnih 
komunalnih voda, vodovod in elektriko ter telekomunikacijsko omrežje. 
(2) Nova in nadomestna komunalna in energetska omrežja in omrežja zvez se v enotah urejanja naselij in drugih 
stavbnih zemljiščih izvede podzemno, v območju krajine pa tudi zračno. Vso predvideno gospodarsko javno 
infrastrukturo se izvede v skupnih koridorjih, če to dopuščajo odmiki med posameznimi infrastrukturnimi vodi. 
(3) Na območjih kmetijskih in gozdnih zemljišč se gospodarska javna infrastruktura načrtuje izven sklenjenih 
kmetijskih površin in v skupnih koridorjih. Ohranja se proizvodni potencial kmetijskih zemljišč, po izvedeni gradnji 
pa se kmetijska in gozdna zemljišča vzpostavi v prvotno stanje. Linijske infrastrukturne objekte se umesti 
vzporedno z obstoječimi strukturami v prostoru (ceste, poti, potoki, rob naselja). Namenska raba zemljišč pod ali 
nad koridorji gospodarske javne infrastrukture ne sme ovirati ali ogrožati delovanja vodov. Prav tako 
infrastrukturni vodi ne smejo ovirati rabe namenske rabe zemljišč pod (ali nad) katerimi potekajo. 
(4) Gospodarsko javno infrastrukturo v krajini se načrtuje ob obstoječih koridorjih in izven naravovarstveno 
občutljivih območij, pri gradnji se zagotavlja varstvo naravnih vrednot in ohranjanje biotske raznovrstnosti. 
Obstoječo gospodarsko infrastrukturo, ki negativno vpliva na naravne vrednote in biotsko raznovrstnost, se 
sanira. 
(5) Pri načrtovanju gospodarske javne infrastrukture se predvidi čim manjše število prečkanj vodotokov. 
(6) Gradbeni inženirski objekti s pripadajočimi objekti, ki služijo določeni vrsti gospodarske javne službe 
državnega pomena ali lokalnega pomena tvorijo omrežja, ki so grajeni v javno korist. 
74. člen (oskrba s pitno vodo) 
(1) Vse objekte, kjer je treba zagotoviti pitno vodo, se priključi na javno vodovodno omrežje, če je le-to zgrajeno. 
Pogoje priključitve urejajo občinski predpisi o preskrbi in odjemu pitne vode. Priključitev objektov, kjer se 
pričakuje povečana poraba vode ali poraba vode v tehnološke namene, se izvede le po predhodni proučitvi 
zadostnih količin vode iz javnega vodnega vira. 
(2) Na območjih, kjer občina zagotavlja oskrbo s pitno vodo, ni dovoljena oskrba s pitno vodo iz lastnega vira. Ta 
je možna le v primeru, če ni možno zagotoviti priključka na javni vodovod. 
75. člen (zbiranje, odvajanje in čiščenje odpadnih voda) 
(1) Za vse objekte, ki bodo priključeni na vodovodno omrežje, se reši tudi odvod komunalnih odpadnih vod. 
Objekte se obvezno priključi na kanalizacijsko omrežje, razen objektov izven naselij, kjer je obremenitev odpadne 
vode nizka in je odvajanje možno le s prečrpavanjem.  Na območjih, kjer je zgrajena javna kanalizacija in je nanjo 
možno priključiti objekt, ni dovoljeno graditi greznic. V enotah urejanja, kjer še ni kanalizacije, se odvod 
komunalnih odplak reši z individualnimi ali skupinskimi nepretočnimi greznicami ali manjšimi čistilnimi 
napravami. Vsebina greznic se odvaža na komunalno čistilno napravo in se ne sme izpuščati v vodotoke, 
melioracijske jarke ali druge odvodnike površinskih voda. Po izgradnji kanalizacije se objekte obvezno priključi na 
kanalizacijsko omrežje. Tehnološke odpadne vode se odvaja v javno kanalizacijo pod pogojem, da le-te po sestavi 
ustrezajo komunalni odpadni vodi oziroma predpisom, ki urejajo odvajanje snovi v javno kanalizacijo. 
Podrobnejše pogoje o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode ureja občinski odlok. 
(2) Pri gradnji večjih objektov in večjih posegih na parcelah se uredi ločen odvod padavinskih odpadnih vod. 
Padavinske vode se prioritetno ponika ali odvaja v površinske odvodnike. Odvajanje se predvidi tako, da se v 
največji možni meri zmanjša hipni odtok z urbanih površin, kar pomeni, da se predvidi zadrževanje (zatravitev, 
travne plošče, suhi zadrževalnik). Z večjih utrjenih površin, kjer obstoja nevarnost onesnaženja se meteorne vode 
odvede preko lovilcev maščob. 
(3) V gričevnatem delu občine se na območjih stavbnih in ostalih zemljišč, na katere se posega z gradnjo, mora 
urediti odvod padavinskih voda s streh in utrjenih površin z drenažo, ki prepreči erozijo in plazenje. Zajame se 
tudi padavinske vode, ki bi v primeru erozije lahko povzročile škodo na objektih.  
(4) Odvajanje in zbiranje gnojnice in drugih odpadkov s kmetijskih gospodarstev se ureja individualno (gnojnične 
jame in gnojišča). Objekti za zbiranje gnojnice in gnoja se izvede v nepropustni izvedbi in brez odtoka. Razredčeno 
vsebino gnojničnih jam se odvaža na kmetijska zemljišča v skladu s predpisi o vnosu snovi v tla, prednostno pa na 
zemljišča izven območij varstva narave. Vsebina se lahko predela tudi v bioplinarnah. 
76. člen (zbiranje, odvoz in odlaganje odpadkov) 
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(1) Zbiranje, odvoz in odlaganje komunalnih odpadkov se ureja po veljavnih predpisih in jih izvaja pristojna 
komunalna organizacija. Na območju celotne občine je zagotovljeno ločeno zbiranje odpadkov. V večjih strnjenih 
naseljih so urejeni ekološki otoki, kjer se začasno zbirajo ločeni odpadki. 
(2) Dovoljeno je zbiranje manjših količin organskih odpadkov na vrtovih in njivah za predelavo v kompost. Pri 
novih objektih se predvidi zbirna mesta za odpadke tako, da niso vidno izpostavljena in da so dostopna vozilom 
za odvoz. Zbiranje posebnih odpadkov se izvaja ločeno od ostalih komunalnih odpadkov in ureja na način, kot ga 
predpisuje zakonodaja. 
(3) V občini Ormož je urejeno začasno zbirno mesto komunalnih odpadkov na Dobravi. Do ureditve zbirnega 
centra v opuščenem glinokopu, kjer bo tudi sortirni in reciklažni center, se odlagališče na Dobravi sanira in poveča 
za potrebe sortiranja odpadkov. Kapaciteta odlagališča se ne poveča. 
77. člen (energetska infrastruktura) 
(1) Objekte se priključi na električno omrežje pod pogoji, ki jih določi upravljavec v svojem soglasju. Nove in 
nadomestne  vode za prenos in distribucijo električne energije  in priključke se izvede v skladu s pogoji upravljavca 
in s prostorskimi možnostmi.. Za vsako natančnejšo obdelavo se pridobi podatke o poteku tras 
elektroenergetskih vodov ter lokacije elektroenergetskih objektov. 
(2) Pri lociranju objektov in naprav, ki povzročajo obremenitve okolja z elektromagnetnim sevanjem se glede na 
občutljivost posameznega območja preveri morebitne prekoračitve mejnih vrednosti v skladu s predpisi. V 
območjih varovalnih pasov elektroenergetskih omrežij se zazidana in nezazidana stavbna zemljišča spremenijo v 
II. območje varstva pred elektromagnetnim sevanjem, torej v območja brez stanovanj in brez športnih, 
zdravstvenih, izobraževalnih in drugih objektov, kjer se dalj časa zadržujejo ljudje. Navedenim objektom, ki so v 
varovalnih pasovih daljnovodov se spremeni namenska raba. 
Pri posegih v območja elektroenergetskih omrežij je treba upoštevati omejitve iz Pravilnika o pogojih in omejitvah 
gradenj, uporabe objektov ter opravljanje dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij 
(Uradni list RS, št. 101/2010). Dovoljena so območja brez stanovanj, industrijske, obrtne ali druge podobne 
proizvodne dejavnosti ter transportne in skladiščne dejavnosti. 
(3) Nove transformatorske postaje se bo gradilo kot samostojne objekte ali v sklopu drugih objektov, pri čemer 
se upošteva zahteve glede elektromagnetnega sevanja in hrupa iz področnih predpisov. Za vsako novo 
priključitev ali povečanje priključne moči se pridobi soglasje od upravljavca elektroenergetskih naprav. Ob 
pomembnejših posameznih objektih v celotnem naselju, obvezno pa v novih prostorskih enotah se uredi javna 
razsvetljava. Pri tem se upošteva omejitve glede osvetljenosti posameznih objektov ali območij. Prednostno se 
uporabljajo svetlobna tipala. 
(4) Nove in nadomestne električne vode in priključke v odprtem prostoru se izvede zračno, v  naseljih pa tudi 
zemeljsko. Pri vseh posegih v bližini obstoječih in načrtovanih elektroenergetskih vodov se upošteva njihov 
koridor, ki znaša 2 x 40 m za zračne vode oziroma 2 x 10 m za zemeljske vode pri daljnovodih nazivne napetosti 
400 kV; 2x15 m za zračne vode oziroma 2 x 3 m za podzemne vode pri daljnovodih z nazivno napetostjo 110 kV 
in 35 kV; 2x10 m za zračne vode oziroma 2x1 m za podzemne vode pri daljnovodih nazivne napetosti od 1 do 
vključno 20 kV. V varovalnem pasu elektroenergetskega omrežja so dopustni le posegi, ki so skladni z veljavnimi 
predpisi s tega področja pod pogoji pristojnega upravljavca. V navedenih koridorjih veljajo pogoji omejene rabe, 
ki jih v projektnih pogojih poda upravljavec, za posege v koridorjih pa se pridobi tudi njihovo soglasje. Skladno z 
načrtom Načrta razvoja prenosnega omrežja od leta 2015 – 2024 so vsi enosistemski daljnovodi predvideni za 
rekonstrukcijo v dvosistemske daljnovode. 
(5) Pri načrtovanju v prostoru se upošteva vse možnosti uporabe obnovljivih virov energije, predvsem 
geotermalno energijo in energijo biomase. Energija iz biomase temelji predvsem na uporabi odpadkov iz 
kmetijstva.  
(6) Pri rekonstrukciji in gradnji objektov, katerih tlorisna velikost presega 1000 m2 se v skladu z lokalnim 
energetskim konceptom izdela študija izvedljivosti alternativnih sistemov za oskrbo z energijo. 
(7) Plinovodno omrežje se bo izgrajevalo na podlagi izvedbenih načrtov ali posebnih strokovnih podlag v skladu 
s potrebami. 
78. člen (telekomunikacijska infrastruktura) 
(1) Pri prostorskem urejanju se upošteva trase obstoječega TK omrežja. V primeru premestitve TK naprav je treba 
obvestiti operaterja najmanj 30 dni pred posegom. Za območja novih con ali večjih objektov se načrtuje novo TK 
omrežje. Pred izgradnjo komunalne infrastrukture na posameznem območju se obvesti upravljavec TK omrežja. 
K posameznim gradnjam se pridobi projektne pogoje in soglasja upravljavca TK naprav. 
(2) Telekomunikacijske antene in oddajnike ter bazne postaje se lahko locira v vseh enotah urejanja. Lahko se jih 
namesti na vse objekte, razen na stanovanjske objekte. Na objekte, ki so zavarovana kulturna dediščina in na 
objekte, ki so v vplivnem pasu teh objektov je namestitev možna le ob soglasju varstvene službe. V stanovanjskih 
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območjih se preveri vplive sevanja, na izpostavljenih območjih pa se preveri tudi ustreznost prostorske 
umestitve. 
(3) Objektov in naprav mobilne telefonije ni dopustno postavljati na zavarovana območja, naravne vrednote, 
varovana območja narave, v varovalne gozdove in v gozdove s posebnim namenom ter v območja in objekte, ki 
so zavarovani na podlagi predpisov s področja varstva kulturne dediščine. Izjemoma je takšna umestitev 
dopustna, kadar ni mogoče zagotoviti primernejše lokacije, pri čemer poseg ne sme spreminjati lastnosti, zaradi 
katerih je območje pridobilo ta status. Poseg je v tem primeru dopusten le na podlagi soglasja organov, pristojnih 
za ohranjanje narave, varstvo kulturne dediščine oziroma organa pristojnega za gozdove.  
 
5.2 Obstoječa komunalna infrastruktura 
Poseg glede komunalne ureditve ne zahteva bistvenih sprememb. Infrastrukturno se predlog posega navezuje 
na obstoječo komunalno infrastrukturo. Dovoz do objekta bo speljan preko kategorizirane ceste JP 804323.  

 
 
6. REŽIMI IN VAROVANJA 
Na območju obravnave ni območij ali objektov naravne in kulturne dediščine. Območje ni na vodovarstvenem 
območju. 
 
7.ROKI ZA PRIPRAVO OPPN 
1. faza: izhodišča in sklep o pripravi OPPN (30 dni) 
2. faza: osnutek OPPN (15 dni) 
3. faza: prva mnenja nosilcev urejanja prostora (NUP), odločitev o CPVO (30 dni)  
4. faza: dopolnjeni osnutek OPPN (45 dni) (če je za OPPN potrebno izvesti CPVO se zagotovi okoljsko poročilo, ki 
se z dopolnjenim osnutkom pošlje na MOP v presojo skladno z Zakonom o varstvu okolja)   
5. faza: javna razgrnitev in javna obravnava (30 dni)   
6. faza: stališča do pripomb in predlogov javnosti (15 dni) 
7. faza: prva obravnava na občinskem svetu (20 dni) 
8. faza: predlog OPPN (15 dni po potrditvi stališč in pripomb na občinskem svetu) 
9. faza: druga mnenja nosilcev urejanja prostora (NUP) (30 dni) (če je potrebno izvesti CPVO, MOP odloči o 
sprejemljivosti izvedbe OPPN na okolje) 
10. faza: sprejem OPPN na občinskem svetu, z objavo v uradnem glasilu 
Roki so zapisani okvirno in se lahko zaradi nepredvidljivih zahtev in pogojev nosilcev urejanja prostora ter drugih 
akterjev v postopku tudi spremenijo. 
 
8.NOSILCI UREJANJA PROSTORA 
Pri pripravi OPPN sodelujejo naslednji nosilci urejanja prostora: 
1. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo, Dunajska 22, 1000 Ljubljana  
2. Ministrstvo za obrambo, Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana  
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3. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija Republike Slovenije za okolje, Oddelek porečja reke Drave, Krekova 
17, 2000 Maribor  
4. Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, OE Maribor, Pobreška cesta 20, 2000 Maribor  
5. Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana  
6. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Maribor, Slomškov trg 6, 2000 Maribor  
7. Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana  
8. Elektro Maribor d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor  
9. Telekom Slovenije, Sektor za dostopovna omrežja, Center za dostopovna omrežja Maribor – Murska Sobota, 
Titova cesta 38, 2000 Maribor 
10. GVO d.o.o., Cigaletova 10, 1000 Ljubljana 
11. Komunalno podjetje Ormož, Hardek 21c, 2270 Ormož 
12. Občina Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož 
13. Zavod za gozdove, OE Maribor, Tyrševa 15, 2000 Maribor, 
14. ELES d.o.o., Hajdrihova ulica 2, 1000 Ljubljana 
15. Plinovodi d.o.o., Cesta ljubljanske brigade 11b, p.p. 3720, 1001 Ljubljana 
16. Ministrstvo za zdravje, Direktorat za javno zdravje, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana 
17. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za CPVO, Dunajska 48, 1000 Ljubljana (celovita 
presoja vplivov na okolje) 
V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja prostora, če se v okviru postopka priprave ugotovi, da je 
potrebno njihovo mnenje o načrtovani prostorski ureditvi. 
 
9. STROKOVNE PODLAGE, REŠITVE, OBVEZNOSTI 
Podatke za pripravo OPPN posreduje Občina Ormož, delno pa jih pridobi izbrani načrtovalec iz javno dostopnih 
evidenc. Pobudi za izdelavo OPPN je bila priložena idejna zasnova obdelave območja z opisom objektov ter 
mnenjem Kmetijsko svetovalne službe. Strokovne rešitve prostorske ureditve ter ostale strokovne podlage 
vključno z geodetskim načrtom in drugimi strokovnimi podlagami za izdelavo OPPN zagotovi pobudnik.  
Pobudnik bo financiral pripravo OPPN, kakor tudi izdelavo morebitnih strokovnih podlag, ki bodo potrebne v 
postopku priprave.   
Občina Ormož bo v skladu s 4. odstavkom 118.člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) s 
pobudnikom priprave sklenila pogodbo o medsebojnih obveznostih, zlasti glede finančnih in rokovnih vidikov 
priprave OPPN.   
 
10. PRILOGE 

1. Prostorski podatki o lokaciji na dan 05.06.2019 
2. Podatki o parceli 1772 k.o. Ključarovci pri Ormožu 
3. Podatki o parceli 1773 k.o. Ključarovci pri Ormožu 
4. Skica predvidene ureditve  


