IZVLEČEK IZ HIERARHIČNO VIŠJEGA PROSTORSKEGA AKTA
(1) Območje Občinskega podrobnega prostorskega načrta za enoto urejanja prostora RA 36 (v
nadaljnjem besedilu: OPPN) zajema glede na Občinski prostorski načrt občine Radenci (Uradno glasilo
slovenskih občin, št. 33/16, 55/17 in 9/21) (v nadaljnjem besedilu: OPN) enoto urejanja prostora RA 36
za katero je predvidena izdelava OPPN.
(2) Besedilo 44. člena odloka o OPN, ki določa pregled enot in podenot urejanja prostora ter se
nanaša na enoto urejanja prostora RA 36 se glasi:
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(3) Besedilo 84. člena odloka o OPN, ki določa prostorske izvedbene pogoje za območja predvidenih
občinskih podrobnih prostorskih načrtov in se nanaša na enoto urejanja prostora RA 36 se glasi:
»(4) V EUP RA 9, RA 13, RA 13/1, RA 14, BO 6, BO 7, ŠR 6, RA 20, RA 24, RA 36, KV 9 je predvidena
izdelava OPPN. Na območju predvidenih OPPN se vsi obstoječi infrastrukturni objekti lahko
rekonstruirajo, dograjujejo, odstranjujejo in vzdržujejo ali se za njih pridobi gradbeno dovoljenje za
novogradnjo (če služijo nameravani ureditvi na območju). Na teh območjih so možne tudi začasne
ureditve (začasni objekti) in prireditve, ki ne zahtevajo novih komunalnih in drugih priključkov ali
bistvenega povečanja zmogljivosti teh priključkov, odstranitev objektov in druga dela v zvezi s pripravo
stavbnega zemljišča, gradnja infrastrukturnih objektov, če gre za povezavo z ostalimi EUP in ne vplivajo
na zasnovo OPPN - ja, postavitev vadbenih objektov in urbane opreme, vzdrževanje obstoječih objektov
(tudi stavb) in naprav, nujni posegi in ureditve, ki odpravljajo negativne vplive na okolje in zagotavljajo
večjo varnost ljudi in premoženja. Do uveljavitve le-teh niso dopustni nobeni ostali posegi razen, če s
tem odlokom ni določeno drugače.
(5) Nabor nezahtevnih in enostavnih objektov ter faktor zazidanosti se navede v posameznem OPPNju posebej. Za vsak OPPN posebej se določi tudi faktor zazidanosti v skladu z določili Prostorskega reda
Slovenije oz. določili prostorske zakonodaje.
(6) Na območju stavbnih zemljišč, ki se urejajo z OPPN, se parcelacija izvaja v skladu z določili iz
podrobnega izvedbenega akta (OPPN-ja).
(7) Pri izdelavi občinskih podrobnih prostorskih načrtov se po posameznih EUP upoštevajo naslednji
pogoji glede namembnosti območja:
e) RA 36 – območje stanovanjske gradnje - SS:
Na območju EUP RA 36 je predviden OPPN za enostanovanjsko pozidavo z oznako PNRP SS s
spremljajočimi dejavnostmi. Oblikovanje objektov naj bo podobno, kot je določeno za EUP RA 19.«.
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