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1 OBMOČJE SPREMEMB IN DOPOLNITEV OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA 
NAČRTA 

 
(1) Območje sprememb in dopolnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko 

naselje pri vinski kleti Ormož (v nadaljnjem besedilu: SD OPPN) sovpada z območjem občinskega 
podrobnega prostorskega načrta, ki je bil sprejet z Odlokom o občinskem podrobnem prostorskem 
načrtu za stanovanjsko naselje pri vinski kleti v Ormož (Uradni vestnik Občine Ormož, št. 19/07) (v 
nadaljnjem besedilu: OPPN). V skladu z Občinskim prostorskim načrtom Občine Ormož (Uradni vestnik 
Občine Ormož, št. 4/13 in 7/17) (v nadaljnjem besedilu: OPN) obsega območjem enote urejanja prostora 
OR 7. 

(2) Območje SD OPPN leži v južnem, osrednjem delu naselja Ormož, v bližini železniške proge, 
vzhodno in severno od vinske kleti Ormož, med že obstoječimi stanovanjskimi soseskami. 

(3) Območje SD OPPN obsega zemljišče s parcelnimi številkami 1019/3, 1023/3, 1024/10, 1024/2, 
1024/5, 1024/9, 1027, 1028, 1031/1, 1031/10, 1031/11, 1031/12, 1031/13, 1031/14, 1031/15, 1031/16, 
1031/17, 1031/18, 1031/19, 1031/2, 1031/20, 1031/21, 1031/22, 1031/23, 1031/24, 1031/25, 1031/26, 
1031/27, 1031/28, 1031/29, 1031/3, 1031/30, 1031/31, 1031/32, 1031/33, 1031/34, 1031/35, 1031/36, 
1031/37, 1031/38, 1031/39, 1031/4, 1031/40, 1031/41, 1031/42, 1031/43, 1031/44, 1031/45, 1031/46, 
1031/47, 1031/48, 1031/49, 1031/5, 1031/50, 1031/51, 1031/52, 1031/53, 1031/54, 1031/55, 1031/56, 
1031/57, 1031/58, 1031/59, 1031/6, 1031/60, 1031/61, 1031/62, 1031/63, 1031/64, 1031/65, 1031/66, 
1031/67, 1031/68, 1031/7, 1031/71, 1031/72, 1031/73, 1031/74, 1031/75, 1031/8, 1031/9, 1032/1, 
1032/159, 1032/170, 1032/174, 1032/3, 1033, 1035, 1036, 1038, 1056/1, 1065/7, 1288, 1318/7, 1318/8, 
1320, 387, 388 in 389 vse v k.o. Ormož. Površina območja SD OPPN meri 72.641,1 m². 

(4) Gre za pretežno nepozidano stavbno zemljišče, kjer so trenutno zgrajeni trije stanovanjski 
objekti, ostalo pa je večinoma travnato območje, na vhodnih in južnih obronkih zaraščeno z drevesi in 
grmičevjem, ki je namenjeno za nadaljnjo stanovanjsko gradnjo.  

(5) Območje SD OPPN je po dejanski rabi pretežno opredeljeno kot trajni travnik (šifra dejanske 
rabe: 1300), v južnem delu kot neobdelano kmetijsko zemljišče (šifra dejanske rabe: 1600), na vhodnih 
in južnih obronkih kot drevesa in grmičevja (šifra dejanske rabe: 1500) oz. gozd (šifra dejanske rabe: 
2000) ter kjer so že zgrajeni objekti in urejeni dovozi kot pozidano in sorodno zemljišče (šifra dejanske 
rabe: 3000). Z OPN je območje SD OPPN po podrobnejši namenski rabi opredeljeno kot stanovanjske 
površine, z oznako podrobnejše namenske rabe SS. 

(6) Območje SD OPPN je po dejanski rabi pretežno kmetijsko zemljišče (87 %), torej gre za 
nezazidana stavbna zemljišča, ki so v naravi pretežno travniki, ki so na obronkih zarasli z drevesi in 
grmičevjem, s pretežno boniteto 86. 

(7) Območje SD OPPN se nahaja v območju varstvenih režimov le v skrajnem severozahodu 
območja SD OPPN, in sicer: 

– varstvo kulturne dediščine: Ormož- Grad (EŠD 6288) in Ormož- Mestno jedro (EŠD 499), 
zavarovana z Odlokom o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju občine Ormož 
(Uradni vestnik Občine Ormož, št. 21/2017-9), 

– varstva narave: zavarovano območje spomenika oblikovane narave oz. grajskega parka Ormož. 
(8) Na območju SD OPPN sta urejeni mestni ali krajevni občinski cesti Vinarska ulica in Dolga lesa, 

ki se navezujeta na zbirno mestno ali krajevno cesto Ob ribniku-ulica Dr. Ozvalda-Vinarska ulica, ki se 
navezuje na državno cesto I. reda  R1-230 Gornja Radgona (most)–Radenci–Vučja vas–Križevci–
Ljutomer–Ormož (most). Najbližje avtobusno postajališče se nahaja južno od območja pri železniški 
postaji, vendar ni urejenega dostopa. Kot je že omenjeno se južno od območja SD OPPN nahaja 
železniška proga z železniško postajo tik ob hrvaški meji v smeri Pragersko – Središče ob Dravi in 
Pragersko - Ormož – Hodoš, po kateri poteka osebni in tovorni promet. 
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(9) Na območju SD OPPN in v neposredni bližini je zgrajeno vodovodno, kanalizacijsko, plinovodno 
in elektroenergetsko omrežje. V bližini so zgrajene tudi 3 transformatorske postaje (t-110 Vinska klet, 
t-251 Dolga lesa in t-761 Ormož-železniška postaja). 
 

 
 
Prikaz lege območja SD OPPN na širšem območju v merilu 1 : 150000 
 
 
 



 

Izhodišča za pripravo sprememb in dopolnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko naselje pri 
vinski kleti v Ormožu 

5

 
 
Prikaz območja SD OPPN na izseku iz kartografskega dela OPN v merilu 1 : 5000 
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Prikaz dejanske rabe na območju SD OPPN v merilu 1 : 5000 
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Prikaz gospodarske javne infrastrukture na območju SD OPPN v merilu 1 : 5000 
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Prikaz varstvenih režimov na območju SD OPPN v merilu 1 : 5000 
 



 

Izhodišča za pripravo sprememb in dopolnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko naselje pri 
vinski kleti v Ormožu 

9

 
2 NAMEN IN POTREBA PO PRIPRAVI SPREMEMB IN DOPOLNITEV OBČINSKEGA PODROBNEGA 

PROSTORSKEGA NAČRTA 
 
(1) S SD OPPN se bodo na novo določili prostorski izvedbeni pogoji glede lege objektov in 

oblikovanja objektov. 
(2) SD OPPN bo podlaga za izdajo predodločb in gradbenih dovoljenj v skladu s predpisi, ki urejajo 

graditev, ter bo določal tudi pogoje za izvedbo drugih posegov v prostor. 
(3) Potrebo po pripravi SD OPPN je izkazala Občina Ormož na podlagi pobud nekaterih lastnikov 

zemljišč območja OPPN z namenom, da se za celotno območje OPPN poenotijo najmanjši možni odmiki 
stavb od mej sosednjih parcel ter da se na območju OPPN poleg dvokapnih in ravnih streh dopustijo tudi 
stanovanjske stavbe z enokapnimi strehami. 
 

3 KLJUČNE VSEBINSKE PREDLOGE IN NAMERAVANE REŠITVE PROSTORSKE UREDITVE 
 
(1) Grafični del se spremeni in dopolni tako, da se: 
– površine za gradnjo stavb za vsako parcelo določi z enakimi najmanjšimi možnimi odmiki od mej 

sosednjih parcel. 
(2) Tekstualni del se spremeni in dopolni tako, da se: 
– poleg dvokapnih in ravnih streh dopustijo tudi enokapne strehe. 
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Izsek iz arhitektonsko ureditvene situacije OPPN 
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4 POTREBNE INVESTICIJE V KOMUNALNO OPREMO IN DRUGO GOSPODARSKO JAVNO 
INFRASTRUKTURO TER DRUŽBENO JAVNO INFRASTRUKTURO 

 
Investicije v komunalno opremo in drugo gospodarsko javno infrastrukturo ter družbeno javno 

infrastrukturo so bile določene z izdelavo OPPN. 
 
5 OKVIRNI ROKI ZA IZVEDBO PRIPRAVE SPREMEMB IN DOPOLNITEV OBČINSKEGA 

PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA 
 
Roki za izvedbo priprave SD OPPN so naslednji: 
– sprejem in objava sklepa o pripravi SD OPPN v uradnem glasilu, 
– javna objava sklepa o pripravi SD OPPN skupaj z izhodišči za pripravo SD OPPN v prostorskem 

informacijskem sistemu in poziv nosilcem urejanja, da v 30 dneh podajo konkretne smernice ter poziv 
nosilcem urejanja, ki sodelujejo pri celoviti presoji vplivov na okolje, da sočasno podajo mnenje o 
verjetnosti pomembnejših vplivov SD OPPN na okolje. 

– pridobitev odločbe o potrebnosti izvedbe celovite presoje vplivov na okolje v 21 dneh, 
– izdelava osnutka SD OPPN v 7 dneh, 
– javna objava osnutka SD OPPN v prostorskem informacijskem sistemu in poziv nosilcem 

urejanja prostora, da v 30 dneh podajo mnenje,  
– dopolnitev osnutka SD OPPN v 7 dneh in javna objava v prostorskem informacijskem sistemu 

ter javna razgrnitev najmanj 30 dni (med javno razgrnitvijo se zagotovi javno obravnavo razgrnjenega 
gradiva), 

– priprava stališč do pripomb in predlogov javnosti v 3 dneh od njihove pridobitve, 
– javna objava stališč do pripomb in predlogov javnosti v prostorskem informacijskem sistemu, 
– izdelava predloga SD OPPN v 15 dneh, 
– javna objava predloga SD OPPN v prostorskem informacijskem sistemu in poziv nosilcem 

urejanja prostora, da v 30 dneh podajo mnenje,  
– priprava usklajenega predloga SD OPPN v 7 dneh, 
– posredovanje usklajenega predloga SD OPPN ministrstvu, da v 30 dneh potrdi predlog s 

sklepom, 
– javna objava potrjenega predloga SD OPPN v prostorskem informacijskem sistemu s strani 

ministrstva, 
– sprejem in objava odloka o SD OPPN v uradnem glasilu, 
– javna objava veljavnega SD OPPN v prostorskem informacijskem sistemu s strani ministrstva, 
– predaja kompletiranih izvodov SD OPPN v 7 dneh. 


