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Na podlagi 119. člena v povezavi s 115. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 
61/17), 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 
51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) ter 16. člena Statuta Občine 
Turnišče (Uradni list RS, št. 6/17) je Občinski svet Občine Turnišče na __. seji dne __. _____ 2020 
sprejel 

 
ODLOK 

o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejetju občinskega podrobnega 
prostorskega načrta (OPPN) za gospodarsko cono v Turnišču na območju enot 

urejanja TU 17 in TU 19 
 

1. člen 
 
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve Občinskega podrobnega prostorskega za 

gospodarsko cono v Turnišču na območju enot urejanja TU 17 in TU 19 (v nadaljnjem besedilu: SD 
OPPN), ki je bil sprejet z Odlokom o sprejetju občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za 
gospodarsko cono v Turnišču na območju enot urejanja TU 17 in TU 19 (Uradni list RS, št. 53/15) (v 
nadaljnjem besedilu: odlok o OPPN). 

 
2. člen 

 
Spremembe in dopolnitve OPPN vsebuje tekstualni in grafični del. 
Tekstualni del sprememb in dopolnitev OPPN vsebuje besedilo odloka o spremembah in dopolnitvah 

OPPN. 
Grafični del sprememb in dopolnitev OPPN vsebuje naslednje grafične načrte, ki veljajo za območje 

sprememb in dopolnitev OPPN: 
– izsek iz grafičnega načrta kartografskega dela občinskega prostorskega načrta s prikazom lege 

prostorske ureditve na širšem območju v merilu 1 : 2000, 
– območje občinskega podrobnega prostorskega načrta z obstoječim parcelnim stanjem v merilu 

1 : 1000, 
– zazidalna oziroma ureditvena situacija v merilu 1 : 1000, 
– prikaz ureditev glede poteka omrežij in priključevanja objektov na gospodarsko javno 

infrastrukturo ter grajeno javno dobro v merilu 1 : 1000, 
– prikaz ureditev, potrebnih za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno 

z varstvom pred požarom v merilu 1 : 1000, 
– načrt parcelacije v merilu 1 : 1000. 
Spremembe in dopolnitve OPPN imajo naslednje priloge: 
– izvleček iz hierarhično višjega prostorskega akta, 
– prikaz stanja prostora, 
– smernice in mnenja, 
– obrazložitev in utemeljitev, 
– povzetek za javnost. 
 

3. člen 
 
V 5. členu odloka o OPPN se v četrti alineji črta beseda »stanovanjskih«. 
 

4. člen 
 
Poglavje »Informacijsko omrežje« 6. člena se spremeni tako, da se glasi: 
»Elektronske komunikacije 
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Na celotnem območju OPPN je dopustno graditi komunikacijske objekte iz podrazreda 22242 - 
Lokalna (dostopovna) komunikacijska omrežja.«. 

 
5. člen 

 
7. člena se spremeni tako, da se glasi: 
 

»7. člen 
Območje občinskega podrobnega prostorskega načrta se v skladu s predpisi o mejnih vrednostih 

kazalcev hrupa uvršča v IV. območje varstva pred hrupom. Dovoljena je mejna raven hrupa 65 dBA 
ponoči in 75 dBA podnevi, ter kritična raven hrupa 80 dBA ponoči in 80 dBA podnevi. 

Pri gradnji in obratovanju načrtovanih objektov in vseh ostalih ureditev je treba upoštevati predpisane 
ravni hrupa, ki ne smejo biti prekoračene. Poleg tega ne smejo biti zaradi obratovanja načrtovanih 
objektov prekoračene predpisane ravni hrupa na sosednjih območjih, ki so v skladu s predpisi o mejnih 
vrednostih kazalcev hrupa uvrščena v II. območje varstva pred hrupom in so oddaljena od območja 
občinskega podrobnega prostorskega načrta manj kot 1.000 m. V kolikor bodo z meritvami, ki jih mora 
izvesti za to usposobljena organizacija, ugotovljene prekoračitve dovoljenih ravni hrupa na sosednjih 
območjih, ki so v skladu s predpisi o mejnih vrednostih kazalcev hrupa uvrščena v II. območje varstva 
pred hrupom in so oddaljena od območja občinskega podrobnega prostorskega načrta manj kot 1.000 
m, je potrebno zagotoviti ukrepe varstva pred hrupom, ki bodo raven hrupa znižali na predpisane ravni 
hrupa. Pri tem naj imajo ukrepi zmanjševanja emisij hrupa pri njihovem izvoru prednost pred ukrepi 
preprečevanja širjenja hrupa v okolju, ukrepi pasivne protihrupne zaščite stavb z varovanimi prostori 
ipd.«. 

 
6. člen 

 
8. člena se spremeni tako, da se glasi: 
 

»8. člen 
Za zaščito pred požarom se zagotovi: 
– pogoje za varen umik ljudi in premoženja, 
– potrebne odmike od meje parcel in med objekti ali potrebne protipožarne ločitve, 
– dovozne poti za gasilska vozila, dostopne poti za gasilce, postavitvene površine in delovne 

površine za gasilska vozila v skladu z zahtevami standarda SIST DIN 14090 ali usklajeno z lokalno 
pristojno gasilsko enoto, kadar se jih ne da urediti v skladu s standardom SIST DIN 14090, 

– vire za zadostno oskrbo z vodo za gašenje.«. 
 

7. člen 
 
9. člena se spremeni tako, da se glasi: 
 

»9. člen 
Nevarnosti poplav, visoke podtalnice in erozivnosti ter plazovitosti terena ni. 
Pri načrtovanju objektov se upošteva projektni pospešek tal 0.100 [g]. 
Površine, na katerih se bodo zbirale, skladiščile, prečrpavale, pretakale in mešale okolju škodljive 

snovi, se izvedejo tako, da bo preprečeno neposredno izpiranje ali odtekanje škodljivih snovi v 
površinske vode ali tla (neprepustnost, robniki, padci proti požiralnikom, kanalizacija itd.).«. 

 
8. člen 

 
Spremembe in dopolnitve OPPN se hranijo in so na vpogled javnosti na sedežu Občinske uprave 

Občine Turnišče. 
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9. člen 

 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS. 
 
Št. _________________ 
Turnišče, dne __. __. 2020 
 

Župan 
Občine Turnišče 

Borut Horvat  


