
Na podlagi 110. in 119. dlena Zakonao urejanju prostora (Uradni list RS, St. 6l/17) (v nadaljnjem
besedilu: ZtJreP-Z),21. in 33. dlena Zakona o lokalni samoupravi in 17. dlena statuta obdine
Roga5ovci (Uradno glasilo slovenskih obdin 5t.29/2018) je Zupan obdine Roga5ovci sprejel

SKLEP
o pripravi Sprememb in dopolnitev obiinskega podrobnega prostorskega natrta za

kamnolom v Sotini

l. Ilen
(potrditev izhodi5i in pravna podtaga)

(1) Na podlagi Izhodi5d zapipravo Spremernb in dopolnitev obdinskega podrobnega prostorskega
nadrta za kamnolom v Sotini, ki jih je izdelalo podjetje ZEU drai:ba za na1rtouarj. in inZeniring
d.o.o., Murska Sobota (5t. projekta: OppN-I0120, novenber 2020), se s tem ikleporn pridnl
postopek priprave Sprememb in dopolnitev obdinskega podrobnega prostorskega na(ia za
kamnolom v Sotini (v nadaljevanju: SD OppN 2).

(2) Pravna podlaga za pripravo SD OPPN 2 je ZIJTIP-2 (Uradni list RS, St.61117) in pravilnik o
vsebini, obliki in nadinu priprave obdinskega podrobnega prostorskega nadrta (Uiadni list RS,St.
eet07).

(3) V Odloku o obdinskem prostorskem nadrtu Obdine Roga5ovci (Ur.l. RS, st. 10112, UGSO
9ll9) (v nadaljnjem besedilu: OPN) je obmodje po podrobnejSi namenski rabi opredeljeno kot
obmodje nadzemnega pridobivalnega prostora s podrobnejSo namensko rabo prostora LN, ki po
dolodbah 27 . ilenasprejetega OPN spada v EUP SO 8. 27. dlen OPN doloda, da so zemljisda znotiaj
EUP SO 8 namenjenaz,a izkop kamna. Na obmodju, kjer velja OPPN, se upo5teva pogoje iz
Odloka o obdinskem podrobnem prostorskem nadrtu za kamnolom v Sotini (Uradni tiit nS, St.
54110,44112) ter pogoje iz 27. dlena OPN.

(4) Pobudo za pripravo SD OPPN 2 je podalo podjetje POMGRAD - cestno podjetje, d.d.,
Lipovci 256b, 923 I Beltinci.

2. ilen
(obmoije in predmet nairtovanja)

(l) Obmodje SD OPPN 2 obsega zemlji5ia s parcelnimi Stevilkami l2ll, 1212,1312,29,30,31,
72,73,74,7612,77,79,79,90,91,92,93, 1329,7339,1344,1345,134611,134612,734613,1347,
1348, 1353, 1355, 1357, 1359,1359,1360, 1361, 1362,1363/1,1363/2,1364/1,136412,1365ll
136512,136611,136612, 1367ll,136712, t36gll,136g12, t36glt, 136912, t370ll, r37ol2, t37Ul,
137112,137211,137212,1373/1,1373/2,137411,137412,137511,13752,137611,137612,1377,
l378ll, 137812, 740711, 140712,14A7 B, 1407 /4, l40gll,140gl2, 1409, l47gll, l4g714,l4g5 vse
k.o Sotina in27911,27912,27913,27914,27915,163911,163912,163913 vse vk.o. Serdica.

(2) SD OPPN 2 se lahko v dasu postopka priprave na podlagi smernic in mnenj nosilcev urejanja
tudi spremeni z namenom, da se zagotovijo celovite uredifve.



(3) Z SD OppN 2 se bodo dolodili prostorski izvedbeni pogoji za spremembo dasovne omelttve

eksploatacije po posameznih etapah za iztedbo prostorske ureditve kamnoloma v Sotini' Tako

,. bo, predmetnitr SD OPPN 2 spremenil26. dlen odloka. Grafidni del se ne spreminja'

(2) pri pripravi SD OppN 2 je potrebno upoStevati veljavne prostorske akte obdine in sicer 27 . dlen

bpN. pri nadrtovanju posegov v ta prostor in v bliiino obmodja se upo5teva usmeritve, izhodi5da

in pogoje za varstvo nut*t. vrednote, predvsem njihovo ohranjanje. Upo5teva se omilitvene

;kr;p; iz Dopolnjenega okoljskega po.oeilu (Geateh d.o.o., september 2008) in dodatka za

u*olr*u otmbela (Aquarius, avgust 2008), ki so priloga OPN'

(3) pri pripravi SD OppN 2 je potrebno upo5tevati veljavne prostorsk. 1kt. obdine Odlok o

oUeirrte*'podrobnem prostorskem nadrtu zakamnolom v Sotini (Uradni listRS, 5t' 54110, 44112),

podatke o prostoru, ototlsto porodilo v postopku priprave 
-OPPN 

za kamnolom Sotina, ki je bilo

izdelano avgusta 2009 v LjuUtj*i ter druge Le izdelane strokovne podlage.

(4) Nadrtovalec sD oppN 2 mora prostorski akt izdelati v skladu z veljavnimi predpisi ter je dolzan

podajati obrazlofitve in utemeljitve k predlaganim ureditvam ter sodelovati na javnih obravnavah

in delovnih telesih mestnega sveta v posiopku izdelave prostorskega akta. v sodelovanju s

pripravljavcem prostorsk 
"giuktupripravi 

tudi staHsea do pripomb iz javne obravnave'

(5) Nadrtovalec sD oppN 2 mora sprejeti akt pripravljavcu predati v digitalni obliki ter Stiri izvode

v analogni obliki. Digrtalna oblika mora biti , ft.rnito dwg ter v ustremem formatu za objavo v

prostorskem informaJrjskem sistemu. Po dogovoru lahko tudi v drugem formatu, ki je zdrufljiv s

programsko opremo, ki jo uporablja pripravljavec'

3. Ilen
(natin pridobitve strokovnih reSitev in oblika sD OPPN 2)

(1) Med postopkom priprave SD OPPN 2 se zagotovijo dodatne sfrokovne podlage, &to izhajaiz

,."uirrt. pro-ut.rnuit , ki jo je potrebno razre5iti v okviru izdelave sD 0PPN 2 ali de je to

zahtevano v smernicah nosilcev urejanja prostora'

4. ilen
(vrsta PostoPka)

v skladu s l1g. dlenom zrJrep-2se SD OPPN 2 pripravi in sprejme ob smiselni uporabi dolodb,

ki veljajo za postopek priprave in sprejetja obdinskega prostorskega nadrta'

5.Ilen
(naIrt vkljutevanj a javnosti)

V skladu s tretjim odstavkom l0g. dlena ZtJreP-2 jeobdina pri oblikovanju izhodi5d 5e pred objavo

tega sklepa zagotovila sodelovanje zainteresiranl javnosti v obliki javnega nazranila za podajo



mnenj oziroma pripomb na razgrnjena izhodi5da za SD OPPN 2. Javnosti bo vkljuditev v postopek

o,oog"od.ou tudi v lasu javne .Lgroiw. in javne obravnave osnutka za javno razgrnitev SD OPPN

2.

6.Ilen
(seznam podatkov in strokovnih podtag ter obveznosti udeleiencev

pr1 u rej anju prostora glede njihovega zagotavlj anja)

Zapipravo SD OpPN 2 se uporabijo naslednji prostorski podatki in strokovne podlage:

- podatki evidenc geodetske uprave in zemlji5ke knjige,

- geodetski nadrt,

- prikaz stanja prostora,

- elaborat ekonomike in

- morebitni drugl podatki oziroma druge strokovne podlage, ki bi jih zahtevali nosilci urejanja

prostora.

7. Elen
(nosilci urejanja Prostora)

(l) V postopku priprave in sprejemanja SD OPPN 2 sodelujejo naslednji nosilci urelanja prostora

* 
"pr*f:uci 

jivne gospodarske infrastrukture ter drugi udeleZenci:

l. ZavodRS za varstvo narave, Obmodna enota Maribor, Pobre5ka cesta 20a, Maribor;

2. Obdina Roga5ovci, Roga5ovci 14b,9262 Roga5ovci;

in drugi udelei;enci:

3. Ministrstyo zaokolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za strate5ko presojo lplivov

na okolje, Dunajski cesta 48, 1000 Ljubljma(zapridobitev odlodbe CPVO).

(2) V postopek se lahko vkljudijo tudi drugi nosilci urejanja prostora, de se v postopku priprave

in Oppfr.f ) irkaie,da uredifve posegajo v njihovo delovno podrodje.

8. ilen
(obveznosti v zvezis financiranjem priprave SD OPPN 2)

Finandna sredstva za izdelavo SD OPPN 2 ter $rokovnih podlag, ki jih bodo zahtevali nosilci

urejanja prostor4 vkljudno z vsemi potrebnimi podtagami v okviru postopka CPVO (v kolikor bo

le-ia iotrebn a1 ,agitovita podjetje POMGRAD - cestno podjetje, d'd', Lipovci 256b' 9231

Beltinci.

f. ilen

(obj ava in uveljavitev)



Ta sklep se objavi v Uradnem glasilu Slovenskih obdin in na spletni strani Obdine Roga5ovci ter
zadne veljati naslednji dan po objavi.

St. :soo-+lzo2o-8

RogaSovci, dne 12. marec202l

Zupan
Obdine

Edvard

ilI'i,wv


